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EFORTURI STĂRUITOARE, 
ÎMPLINIRI PRESTIGIOASE

ÎNTREPRINDEREA mecanică 
CÎMPULUNG-MUSCEL

Bunii gospodari 
acționează prompt

Cînd stai de vorbă cu tinerii 
din secția forjă a întreprinderii 
mecanice din Cimpulung Muscel, 
revine in discuție, ca un laitmo
tiv, faptul că pentru orice iniți
ativă, fie ea de importanță mai 
mică sau mai mare, ei au găsit 
întotdeauna sprijinul conducerii 
secției. Inginerul Mihai Bivo- 
laru, șeful secției, sublinia: „Am 
luat în considerație toate pro
punerile muncitorilor, le-am a- 
nalizat și le-am dat răspuns 
imediat. Mai mult, am sti
mulat contribuția lor, le-am 
cerut-o ! Există astăzi un 
caiet cu propuneri de îmbunătă
țiri și modificări ale S.D.V.-uri- 
lor în care muncitorii, Ia sfîrșitul 
schimbului, propun diferite îm
bunătățiri, semnalează unele 
deficiențe. Săptămînal analizez 
cu conducerea secției acest caiet 
care, fără exagerare, este o mină 
de aur".

Nu putem decît să dăm drep
tate inginerului Bivolaru. In a- 
dunările U.T.C., ca și în caietul 
cu pricina, tinerii și-au făcut 
simțită prezența înnoitoare. 
Vom da cîteva exemple. La ate
lierul „galvanizare" se punea 
problema economisirii cadmiu- 
lui metalic. Uteciștii Pavel Lăm- 
bescu, Ion Rizoiu, Ion Lisandru 
și Vasile Dragomir au făcut co
șuri din plasa de sîrmă în care 
se string bucățile de cadmiu 
care rămîneau neconsumate. 
Veți zice că-i un lucru mărunt. 
Nu vom nega. Dar iată, și dato
rită acestui lucru, așa-zis mă-

rîndul tinerilor : „Scurtarea ter
menului de reparație a unor 
ouptoare de forjare, confecțio
narea unor dispozitive pentru 
piesele la care se execută ope
rația de cromare (exemplu : dis
pozitiv de cromare excentrio — 
bolț, dispozitiv pentru fosfatarea 
ax-sateiit) au adus însemnate 
beneficii secției: economii de 
metal, sporirea productivității 
muncii, ușurarea muncii forjori
lor. Organizația noastră U.T.C., 
însă, este preocupată de tot ce ar 
putea contribui la bunul mers al 
secției. Spre exemplu bavura — 
resturile de material care ră- 
mîn după matrițarea pieselor — 
tot noi. uteciștii, o adunăm, o 
depozităm și o transportăm pen
tru fier vechi. Aceasta în timpul 
liber. Am avut angajament dc a 
strînge 40 tone de fier vechi și 
am realizat, pînă în prezent, 70 
tone".

TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

runt, acum electrozii de cadmiu 
se folosesc pînă la capăt, nu ca 
înainte cînd resturile deveneau 
deșeuri. Angajamentul de 100 000
lei economii a fost depășit. Eco
nomiile realizate se ridică la 
respectabila sumă de 398 857 lei. 
Dar, să trecem în revistă și alte 
propuneri materializate cu 
promptitudine. Comunistul 
Gheorghe Ciubuc a propus ca 
Încălzirea matrițelor în vederea 
matrițării să se facă cu gaz me
tan. Urmările : s-a creat o ca
pacitate mai mare de lucru cio
canelor și s-a asigurat o încăl
zire corectă a matrițelor elimi- 
nîndu-se, în bună măsură, spar
gerea lor. Vasile Grecu a propus 
ca plăcile de decupat să fie 
sudate, după uzare, în vederea 
recondiționării și refolosirii lor. 
Rezultatul : economii de zeci de 
mii de lei.

Ion Rizoiu, secretarul comite
tului U.T.C., ne vorbește și des
pre alte Inițiative plecate din

Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 800 de ani de atestare 

documentară a Bîrladului, doresc să vă adresez, 
în numele Comitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al guvernului, precum și 
al meu personal, un cordial salut tovărășesc și 
cele mai calde felicitări.

Sînt cunoscute bogatele tradiții de luptă și de 
muncă ale locuitorilor acestor străvechi pămîn- 
turi românești, eroismul și vitejia de care au 
dat dovadă în trecut în marile bătălii purtate 
de oștile domnitorilor moldoveni pentru apăra
rea pămîntului patriei împotriva cotropitorilor 
străini, pentru păstrarea ființei naționale. Ase
meni multor localități din această parte a țării, 
Bîrladul și-a înscris cu cinste numele în istoria 
luptelor poporului român pentru libertate și 
progres, pentru dreptate națională și socială.

Ca urmare a politicii partidului de industria
lizare socialistă, de repartizare rațională a for
țelor de producție pe teritoriul țării, Bîrladul 
a cunoscut, în anii construcției socialiste, o con
tinuă dezvoltare economică și socială, o înflo
rire fără precedent ; au fost construite unități 
industriale moderne, orașul devenind un puter
nic centru al industriei noastre de rulmenți. Pe 
drept cuvînt se poate spune că Bîrladul se pre
zintă astăzi ca un oraș reînnoit din temelii, ca o 
așezare socialistă modernă, în plin progres ,cara

Hotărîți să-și pună în valoare întreaga capacitate de muncă pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprinderii Electroaparataj din Capitală lucrează deja de cîteva luni în contul anului viitor

CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR MUNCII ȘI VIEȚII 
COMUNIȘTILOR, ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE —

CODUL MORAL-POLITIC
AL EXISTENTEI NOASTRE

Inscriîndu-se în ansamblul istoricelor documente adoptate de 
Congresul al XI-lea al partidului, Codul principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste este 
menit să determine un puternic avînt al muncii politico-educa
tive de formare și afirmare multilaterală a omului nou. Expresia 
umanismului programatic al politicii partidului, Codul capătă 
semnificații politice aparte pentru toți uteciștii, pentru întregul 
tineret al țării, principiile și normele sale identificîndu-se cu 
cele mai nobile aspirații ale tinerei generații și devenind pen
tru organizația noastră revoluționară un îndreptar de acțiune de 
inestimabilă valoare.

DATORIA NOASTRĂ 
FUNDAMENTALĂ

„Fac parte din promoția care 
va intra în producție învestită 
cu' o misiune nobilă, de mare 
răspundere : aceea de a da 
viață, într-o ramură de vîrf a 
cincinalului următor, ingineria 
chimică, hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al partidului — ne-a 
spus studenta Mihaela Anca 
Hudea din anul IV al Facultă-

(Continuare în pag. a IlI-a)

SĂ TRĂIM ÎN SPIRITUL 
ACESTOR PRINCIPII 

COMUNISTE
Alexandru Radu, maistru — 

secția de bobinaj a Uzinei de 
mașini electrice București : „Co
dul moral politic al existenței 
noastre ne cheamă la acțiune. 
Cu ce să începem? Să începem 
prin a trăi în spiritul acestor 
principii și norme comuniste, or-

(Continuare in pag. a IlI-a)

NUMAI MUNCA NE 
POATE CONFERI 

ADEVĂRATA 
DEMNITATE

Constantin Martinescu, gcu- 
ler-matrițer la Electrotehnica 
București : „Sfera de acțiune a 
moralei socialiste este foarte 
largă, dar Codul instituie ca va
loare socială . de prim ordin —

(Continuare în pag. a Ill-a)

Documentele semnate cu prîlejuS vizitei în România

a delegației FRELliVIO și guvernului de tranziție

din Mozambic

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
Primul tren al 
vacanței, avînd 
ca destinație ta
berele din sta
țiunile montane 
ale Văii Praho

vei

Foto :
O. PLECAM

SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN. PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA, NICOLAE CEAUȘESCU, 
ȘI PREȘEDINTELE FRONTU
LUI DE ELIBERARE DIN MO
ZAMBIC, SAMORA MOISES 
MACHEL. EXPRIMIND VOIN
ȚA POPOARELOR RESPEC
TIVE,

Luind în considerare relațiile 
de prietenie, colaborare și stimă 
reciprocă existente între popoa
rele român și mozambican, în
tre Partidul Comunist Român și 
Frontul de Eliberare din Mo- 
zambic,

Dorind să extindă în conti
nuare, pe multiple planuri, re
lațiile prietenești și de colabo
rare dintre cele două națiuni, 
pe baza principiilor și normelor 
dreptului internațional,

Reafirmînd atașamentul po
poarelor lor față de scopurile și 
principiile Națiunilor Unite,

care proclamă voința popoare
lor de a trăi în pace unul cil 
altul, intr-un spirit de bună 
vecinătate și de a dezvolta re
lații prietenești între toate na
țiunile,

Hotărîți să-și sporească con
tribuția Ia cauza păcii și secu
rității internaționale, precum și 
la dezvoltarea cooperării între 
toate statele,

Conștienți de răspunderea ce 
revine tuturor statelor, fără 
discriminare, pentru instaurarea 
unui climat de pace și securita
te în lume și pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și coope
rare între toate popoarele,

Exprimînd convingerea lor de
plină că pacea și securitatea in
ternațională se bazează pe res
pectarea dreptului sacru al fie
cărui stat la existență, liberta
te, suveranitate și independen
ță, la integritate teritorială și a 
dreptului inalienabil al tuturor 
popoarelor de a-și hotărî singu

re soarta, fără nici o interven
ție, constrîngere sau presiune 
din afară,

Reafirmînd importanța funda
mentală a întăririi legalității 
internaționale, prin aplicarea 
sinceră și efectivă a principiilor 
universal recunoscute ale drep
tului internațional,

Reliefînd că toate statele, fără 
nici o discriminare, au dreptul 
și îndatorirea de a lua parte la 
reglementarea ’ problemelor in
ternaționale, îndeosebi a acelora 
care le privesc în mod direct, 
să contribuie la instaurarea 
unui nou curs al politicii inter
naționale care să elimine poli
ticile imperialiste de forță, do
minație, dictat și agresiune din 
relațiile internaționale,

Salutînd cu satisfacție victo
riile recente obținute de mișcă
rile de eliberare națională din 
Africa în lupta pentru cucerirea 
independentei naționale a ță
rilor lor.

Subliniind necesitatea impe
rioasă a aplicării riguroase a 
Declarației privind acordarea 
independenței țărilor care se 
mai află sub dominația colonia
lă, adoptată de către Adunarea 
Generală a O.N.U. Ia, 14 decem
brie 1960, și condamnînd orice 
act care ar putea să împiedice 
punerea in aplicare a acestei 
declarații,

Reafirmînd hotărîrea lor fer
mă de a aduce o contribuție 
sporită la victoria luptei pentru 
lichidarea definitivă și completă 
a colonialismului și neocolonia- 
lisinului, Ia lichidarea politicii 
rasiste, de apartheid și a orică
rei forme de discriminare, pre
cum și solidaritatea lor militan
tă și sprijinul lor mai activ po
litic, moral și material mișcări
lor de eliberare națională din 
țările care se mai găsesc încă 
sub dominație colonială,

(Continuare în pag. a ll-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Frontului de Eliberare 

din Mozambic
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oferă locuitorilor săi condiții de muncă Și de 
viață tot mai bune, mai civilizate.

Sărbătoriți, dragi tovarăși, împlinirea a 8 se
cole de existență documentară a orașului dum
neavoastră in condițiile puternicului avînt cu 
care întregul nostru popor a salutat hotărîrile 
istorice ale Congresului al XI-lea al partidului, 
obiectivele mărețe ale dezvoltării României în 
etapa nouă, superioară, a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintării țării 
spre comunism. Sint încredințat că, asemeni tu
turor cetățenilor patriei, veți face totul pentru 
a vă îndeplini în mod exemplar însemnatele 
sarcini ce vă revin din hotărîrile Congresului, 
că veți acționa neobosit, cu toată priceperea și 
energia, cu pasiune și dăruire, pentru realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor luate pri
vind înfăptuirea cincinalului înainte de termen, 
pentru înflorirea economică, social-culturală și 
edilitară a orașului, pentru buna lui gospodă
rire, aducîndu-vă astfel contribuția la transpu
nerea cu succes în viață a luminosului Program 
de dezvoltare a tării și ridicare a gradului de 
bunăstare și civilizație al națiunii noastre socia
liste, stabilit de înaltul forum al Partidului Co
munist Român.

Cu această convingere, vă urez din inimă să 
obțineți noi și noi succese în activitatea viitoare 
și vă doresc tuturor multă sănătate șl fericire.

Municipiului Bîrlad i-a fost 
conferit ordinul „Steaua 

Republicii Socialiste 
România" clasa I

Pentru contribuția adusă de 
locuitorii municipiului Birlad la 
realizarea idealurilor de liber
tate și progres social și partici
parea activă la Înfăptuirea poli
ticii partidului și statului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria

noastră, cu prilejul aniversării 
a 800 de ani de existență, ates
tată documentar, prin Decret 
prezidențial a fost conferit or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I munici
piului Bîrlad, județul Vaslui.

iN PAGINA A III-A::

CE MĂSURI

AȚI LUAT PENTRU 
CREȘTEREA 

CALITĂȚII MUNCII 

CULTURAL-EDUCATIVE 
A ORGANIZAȚIILOR 

U. T. C. ?

NE RĂSPUND:
1. VLADIMIR MARIN, 

secretar al Comitetului municipal București
al U.T.C.

2. VASILE BĂLAN, 
prim-secretar al Comitetului municipal Bacâu

al U.T.C.

MIR A BILA SECUNDĂ
A fost o vreme cînd timpul 

se măsura cu epocile. Era, ca 
șă ne exprimăm astfel, sufi
cient și așa. într-o societate 
veche, schimbările erau lente, 
trebuia așteptat veacul ca să se 
perceapă o cit de mică mutație. 
Și, cum omul, prin destinul lui 
biologic, rareori atingea veacul, 
trebuie să-1 socotim îndreptățit 
pe cronicar în constatarea lui 
melancolică, aproape defetistă, 
cum că bietul om era sub vremi. 
A fost o vreme cînd timpul se 
măsura cu anotimpurile. Și era 
și aceasta o măsură bună, de 
o anumită rigoare inefabilă, su
ficientă a face față unui mod 
de producție preponderent a- 
grar. „Plouă-n mai, se face mă-

de GHEORGHE SUCIU

lai", glosa omul străbun, aștep- 
tind ploaia ori invocînd-o, fără 
izbîndă, prin fantasticul specta
col al paparudelor...

Și așa mai departe. Nu ne 
propunem în aceste rînduri nici 
măcar o istorie sentimentală a 
concepțiilor despre timp. Amin
tim doar atît că într-o bună zi 
timpul a urcat în filozofie la 
rangul de categorie și de atunci 
încoace au intrat toate —' feno
mene, evenimente, structuri so
ciale și domenii științifice — în- 
tr-un tulburător proces de pre
cipitare și revoluționare. Astăzi

oamenii de știință vorbesc des
pre dilatarea și contractarea 
timpului. Noțiuni absolut noi. 
Ceea ce cîndva era foarte greu 
de dovedit ca fiind și, mai 
mult, ființînd, acum nu mai 
stirnește îndoieli. Judecăți filo
zofice dintre cele mai subtile, 
adunate cu trudă în cursul 
veacurilor, precum și calcule 
matematice dintre cele mai 
complicate dovedesc fără tăga
dă afirmațiile științei. Nefiind 
nici bucată rece de fier și nici 
venă prin care gîlgiie sîngele, 
timpul, totuși, se poate dilata și 
contracta. Secunda a fost despica-

(Continuare în pag. a lll-a)

Vacanta
7

Foarte multe trenuri și auto
care au pornit, ieri, la drum cu 
direcția : vacanță ! Numai din 
București au plecat 80 de auto
care. Pasageri — elevii. Totalul 
celor care merg în tabere se ci
frează la o sută de mii. Mulți 
alți elevi au plecat și pleacă în 
excursii. S-au deschis ori se vor 
deschide 109 tabere și alte 11 
cu profil sportiv. In taberele 
de instruire organizate de C.C. 
al U.T.C. pentru responsabilii 
cu munca politică și pentru res
ponsabilii cu activitatea profe
sională din comitetele U.T.C. ale 
școlilor — găzduite în șase ju
dețe ale țării — Brașov, Praho
va, Mehedinți, Bistrița Năsăud, 
Hunedoara, Galați — începînd 
de astăzi se intră efectiv în 
program. Elevii din București 
sînt invitați la un festival al fil
mului organizat pentru ei. Tot 
de ieri, în numeroase localități 
ale Sucevei, a început festivalul 
„Filmele vacanței", cuprinzind 
o suită de filme românești in
spirate din trecutul istoric al 
patriei și din prezentul ei. Se 
deschid cluburile elevilor. La 
Palatul pionierilor din Capitală 
a avut loc, duminică, vernisajul 
expoziției „Te laud și te cînt, 
patria mea". De altfel. Palatul 
pionierilor s-a pregătit să găz
duiască trei săptămîni vacanța 
a 20 000 de copii. în localitățile 
unde iarna și-a respectat „ora
rul" și a sosit cu zăpadă, săniu- 
șul va fi la „înălțime", patinoa
rele, de asemenea, ca și pîrtiile 
pentru schiori. Pionierii de la 
sate, cîteva mii, pornesc în ospe- 
ție, la colegii lor de la orașe, 
să-i cunoască mai bine, să le 
viziteze localitățile. Pionieri din 
toate județele stau „pe recepție" 
să afle cînd se dă semnalul 
pentru „Marșul pionierilor" — 
ediția de iarnă. Azi inaugurează

(Continuare în pag. a ll-a)
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COMUNICAT COMUN Plecarea delegației FRELIMO
cu privire la vizita oficială de prietenie în Republica Socialistă România

a delegației Frontului de Eliberare din Mozambic și guvernului

de tranziție din Mozambic
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân (P.C.R.) și a Guvernului Republicii Siocialiste Romania, 
o delegație a Frontului de Elibe
rare din Mozambic (FRELIMO) 
și a guvernului de tranziție din 
Mozambic, condusă de Samora 
Moises Machel, președintele 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România, între 15 și 
21 decembrie 1974.

în timpul vizitei în Republica 
Socialistă România, oaspeții au 
vizitat obiective economice, so
ciale și culturale din București 
și din județele Argeș și Praho
va, bucurindu-se pretutindeni 
de o primire cordială, expresie 
a sentimentelor de stimă și so
lidaritate nutrite de poporul 
român față de poporul mozam
bican.

în cursul vizitei au avut loc 
convorbiri oficiale între o dele
gație de partid și guvernamen
tală română, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și dele
gația FRELIMO și a guvernului 
de tranziție din Mozambic. con
dusă de tovarășul Samora Moi
ses Machel. președintele Fron
tului de Eliberare din Mozam
bic.

La convorbirile oficiale au 
participat :

— din partea română : Emil 
Bodnaraș. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al- C.C. al B.C.R., președinta 
Consiliului Național al Femei
lor, Emil Drăgănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, Ilie Ver- 
det, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. general de armată Ion 
Ioniță, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apără
rii naționale. Stefan Birlea, 
membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Cabinetului Președin
telui Republicii ;

— din partea mozambicană : 
Jorge Rebelo, membru al Comi
tetului Central și al Comitetu
lui Executiv al FRELIMO. se
cretar al Departamentului de 
informații și propagandă. Xavier 
Baptista Sulila, membru al Co
mitetului Central al FRELIMO, 
membru al Statului Major al 
Forțelor populare de eliberare 
din Mozambic, Mario Machungo, 
ministrul coordonării econo
mice în guvernul de tranziție, 
Graca Simbini, secretar de stat

în
Graca Simbini, secretar de 
pentru educație și cultură 
guvernul de tranziție.

în cadrul convorbirilor, 
două delegații au procedat 
un amplu schimb de vederi și 
de informații asupra probleme
lor de interes comun în legătu
ră cu activitatea celor două 
partide și popoare, cu evoluția 
actuală a vieții politice inter
naționale, cu lupta comună îm
potriva imperialismului, colo
nialismului, neocolonialismului 
și rasismului, pentru triumful 
idealurilor libertății, indepen
denței, progresului și păcii, 
pentru edificarea unei societăți 
noi.

Președintele FRELIMO. Sa
mora Moises Machel, a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii P.C.R., guvernului și 
poporului român un călduros sa
lut și profunde mulțumiri pen
tru solidaritatea militantă și 
sprijinul frățesc pe plan poli
tic, diplomatic, moral și mate
rial, acordate de România po
porului mozambican în lupta 
sa pentru libertatea ’ națională, 
contra colonialismului portughez 
și imperialismului, pentru afir
marea drepturilor sale legitime, 
pentru cucerirea independenței 
sale naționale.

Președintele FRELIMO a a- 
dresat felicitări călduroase con
ducerii partidului și guvernului 
român pentru realizările remar
cabile dobîndite de poporul ro
mân în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, precum și cele mai 

1 bune urări de noi succese în 
îndeplinirea hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, 
împreună cu urări de prosperi
tate și progres poporului român.

Dind glas sentimentelor de 
prietenie frățească și profundă 
solidaritate ale poporului ro
mân față de poporul mozambi
can, secretarul general al Parti
dului Comunist Român a adre
sat călduroase felicitări condu
cerii FRELIMO și poporului 
mozambican pentru victoria ob
ținută în lupta sa de eliberare 
națională, în mod special pentru 
instaurarea unui guvern de 
tranziție care, sub conducerea 
FRELIMO, conduce țara la in
dependență, care va fi obținu
tă la 25 iunie 1975 — pas deci
siv pe drumul cuceririi indepen
denței depline și al extinderii 
puterii populare în toată țara. 
Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a reafirmat 
președintelui FRELIMO hotă- 
rirea Republicii Socialiste 
România de a continua să a- 
corde, cu aceeași consecvență, 
sprijinul său deplin Frontului 
de Eliberare din Mozambic. po
porului mozambican, în vederea 
desăvîrșirii procesului de elibe
rare națională și socială, con
stituirii Mozambicului ca stat 
liber și independent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat conducerii FRELIMO, 
militanților acestuia, poporului 
mozambican un cald salut fră
țesc din partea P.C.R., a poporu
lui român, împreună cu urări 
de succes în înfăptuirea obiecti
velor de însemnătate istorică pe 
care le au în față.

Cele două părți au scos în evi
dență importanța faptului că în
tre Partidul Comunist Român și 
Frontul de Eliberare din Mo
zambic există vechi relații de 
prietenie, devenite tradiționale. 
Contactele și convorbirile pur-

cele 
la

tate între conducătorii acestora 
in numeroase ocazii au contri
buit în mod hotăritor la adin- 
cirea raporturilor de prietenie 
și strînsă colaborare dintre cele 
două popoare, constituind baza 
solidă a viitoarelor relații in
terstatale.

Ferm hotărîți să contribuie la 
dezvoltarea prieteniei, solidari
tății și colaborării dintre parti
dele, popoarele și țările lor, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Frontului de Eliberare din 
Mozambic, Samora Moises Ma- 
chel, au 
solemnă 
cipiile ce 
relațiilor

Totodată, în vederea identifi
cării domeniilor noi de coope
rare dintre Republica Socialistă 
România și. Mozambic, pe baze 
echitabile, reciproc avantajoase, 
ca și pentru a da un impuls ho
tăritor raporturilor de conlu
crare pe multiple planuri româ- 
no-mozambicane, cele două părți 
au hotărît înființarea unei Co
misii mixte pentru colaborare 
economică și asistență tehnică a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România și guvernului de tran
ziție din Mozambic. Prima se
siune de lucru a Comisiei mixte 
pentru colaborare economică și 
asistență tehnică va avea loc la 
Laurenșo Marques în trimestrul 
I al anului 1975. Părțile au con
venit să promoveze cu priori
tate cooperarea în domeniile in
dustriei miniere și prelucrătoa
re, valorificării superioare a 
lemnului, transporturilor, agri
culturii, pregătirii de cadre, să
nătății și învățămintului.

Cele două părți au convenit 
să extindă și să diversifice ra
porturile de prietenie, solidari
tate militantă șl colaborare, in
clusiv în viața internațională, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Frontul de Eliberare din Mo
zambic, dintre guvernele și po
poarele celor două țări. De ase
menea, părțile au fost de acord 
să încurajeze relațiile directe 
de cooperare dintre organizații
le sindicale, de femei și de ti
neret, precum și dintre alte or
ganizații obștești sau instituții 
social-culturale dîn Republica 
Socialistă România și Mozambic, 
convinse fiind că aceasta este în 
interesul ambelor popoare, al 
unității tuturor forțelor frontu
lui antiimperialist, al făuririi 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Cele două părți au scos îh evi
dență cu satisfacție rolul pozitiv 
pe care l-a avut Reprezentanta 
permanentă a FRELIMO la 
București pentru promovarea 
relațiilor de prietenie, solidari
tate militantă și colaborare mul
tilaterală intre Partidul Comut 
nist Român și Frontul de Eli
berare din Mozambic, între po
porul român și poporul mozam- 
bican.

Cele două părți au convenit 
să sprijine înființarea într-un 
viitor cît mâi apropiat â unei 
Agenții economice permanente 
a Republicii Socialiste România, 
acreditată pe lingă guvernul de 
tranziție din Mozambic, care să 
aibă și atribuții consulare, me
nită să contribuie la dezvolta
rea relațiilor de prietenie, soli
daritate și cooperare dintre cele 
două popoare.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Frontului de Eliberare 
din Mozambic, Samora Moises 
Machel, au convenit ca cele 
două țări să procedeze la stabi
lirea relațiilor diplomatice la ni
vel de ambasade, cu începere 
de la 25 iunie 1975, data procla
mării independenței Mozambi- 
cului.

Procedind la un amplu schimb 
de vederi asupra problemelor 
internaționale de interes reci
proc, secretarul general al Par
tidului Comunist Român și pre
ședintele Frontului de Eliberare 
din Mozambic au scos în evi
dență mutațiile profunde care 
au loc în lume, în sensul afir
mării tot mai depline a voinței 
popoarelor de a trăi libere și in
dependente, în mod deosebit ca 
urmare a creșterii continue a 
rolului și influenței forțelor de
mocrației, progresului și păcii, 
pe baza principiilor suveranită
ții, independenței naționale, e- 
galității în drepturi și respectu
lui reciproc, neamestecului în 
afacerile interne ale altor state, 
renunțării la folosirea forței sau 
la amenințarea cu forța, integri
tății teritoriale și inviolabilității 
frontierelor, rezolvării tuturor 
problemelor litigioase pe cale 
pașnică, dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și decide liber 
soarta.

Părțile au subliniat contribu
ția efectivă pe care o aduc în 
acest sens toate țările sistemu
lui socialist mondial, care, prin 
sprijinul activ dat luptei anti- 
imperialiste și anticolonialiste, 
prin acțiunile lor politice sus
ținute pentru pace, colaborare și 
securitate internațională. ofe
ră o nouă perspectivă vieții in
ternaționale. rezolvării tuturor 
problemelor majore în folosul 
popoarelor, al cauzei păcii și 
securității internaționale. De a- 
semenea. cele două părți au 
reliefat contribuția deosebită pe 
care o aduc cauzei păcii si coo
perării internaționale zecile de 
state care au apărut ca urmare 
a prăbușirii sistemului colonial 
și care, răsturnind dominația 
străină, luptă cu hotărîre pen
tru dezvoltarea lor economică, 
socială și națională independen
tă, jucînd un rol tot mai im
portant în viata internațională. 
Pe toate continentele acționea
ză forțe sociale puternice, fără 
precedent, care se pronunță cu 
hotărîre pentru o politică nouă, 
de progres social, pentru de
mocrație și pace.

Cele două părți au subliniat 
convingerea lor că. în condițiile 
actuale, deosebit de favorabile 
pentru triumful luptei populare 
antiimperialiste. se impune uni
rea tuturor forțelor într-un

semnat o Declarație 
comună privind prin- 
trebuie să stea la baza 
dintre cele două țări.

front larg, la nivel national și 
internațional, care să lupte pen
tru libertatea și independența 
popoarelor, pentru pace, justiție 
și progres social,' pentru edifica
rea unei societăți eliberate de 
orice exploatare, dincolo de ori
ce deosebiri de ved.eri cu ca
racter politic, ideologic sau fi
lozofic.

Cele două părți au apreciat că 
în prezent situația lumii con
temporane se caracterizează 
printr-o ascuțire a contradicții
lor economice, sociale, naționa
le și politice la scară mondia
lă, care cuprinde toate sferele 
vieții societății și afectează. în
tr-o măsură mai mare sau mai 
mică, toate continentele, ca ur
mare a relațiilor capitaliste de 
asuprire colonialistă și neocolo- 
nialistă. Această situație gră
bește procesul revoluționar de 
schimbare a raportului de for
te pe plan internațional în fa
voarea forțelor care se pronun
ță pentru o lume a dreptății și 
justiției, pentru progres social.

Cele două părți au apreciat 
că aceste schimbări deschid noi 
perspective de transformare re
voluționară a societății, ampli
fică lupta împotriva imperia
lismului. colonialismului și neo
colonialismului. pentru elibera
re națională și socială, pentru 
o lume a păcii și colaborării în
tre poDoare, pentru făurirea 
dreptății sociale și naționale, a- 
tît în cadrul fiecărui stat, cît 
și pe plan mondial, care să 
asigure un nou avint al forțe
lor de producție, al științei și 
culturii, al progresului în ge
neral.

Cele două părți au evidențiat 
cu deosebită satisfacție succese
le importante ne care le-au în
registrat, în ultimii ani, miș
cările de eliberare națională din 
Africa pe drumul cuceririi li
bertății și independenței po
poarelor lor. apreciind că vic
toriile dobîndite de mișcările de 
eliberare din fastele colonii por
tugheze constituie rezultatul u- 
nor îndelungate si eroice 
Iii desfășurate de către 
poarele respective, 
pretmă cu lupta forțelor 
gresiste portugheze, au

> bătă- 
no- 
îm- 

nro- 
_ provo

cat răsturnarea dict->turii fascis
te din Portugalia și instaurarea 
unui guvern de orientare 
mocratică în această țară.

Reafirmând hotărîrea lor de 
a acorda. în continuare. între
gul sprijin cauzei autodetermi
nării și independenței popoare
lor. cele’ două părți salută pri
ma aniversare a Republicii Gui- 
neea-Bissau. precum și victoria 
poporului dîn Insulele Capului 
Verde, care, sub conducerea 
P.A.I.G.C.. va obține indepen
denta la 5 iulie 1975.

Ambele părți au salutat pro
gresele realizate în procesul de 
eliberare a 
portugheze 
convingerea 
va încheia 
riguroase a 
lor din aceste țări.

Cele două părți au reînnoit 
sentimentele de prietenie și so
lidaritate militantă, precum și 
sprijinul lor frățesc față de 
mișcările de eliberare din Afri
ca de Sud. Rhodesia și Nami
bia și condamnă sprijinul pe 
care imperialismul internațional 
îl acordă politicii rasiste și de 
apartheid din Africa Australă. 
Ele au salutat cu deosebită sa
tisfacție unificarea mișcărilor

care.

de-

celorlalte colonii 
și și-au exprimat 
că acest proces se 
pe baza respectării 
intereselor popoare-

de eliberare națională din Rho
desia 
ranța 
litice 
ce la 
naționale și la eliminarea poli
ticii de discriminare rasială. în 
interesul legitim al poporului 
Zimbabwe.

Cele două părți s-au pro
nunțat cu toată fermitatea pen
tru înlăturarea tuturor vestigii
lor colonialismului din întreaga 
lume, în special de pe pămîn- 
tul african, pentru punerea în 
aplicare neintîrziată a rezoluții
lor și hotărîrilor O.N.U. si O.U.A. 
privind decolonizarea și aboli
rea rasismului, apartheidului și 
a altor forme de asuprire, cu 
deosebire a Declarației O.N.U. 
1514 (XV) cu privire Ia acor
darea independentei țărilor și 
popoarelor care se mai află sub 
dominație colonială.

Cele două părți au reafirmat 
sprijinul lor deplin față de lupta 
popoarelor din Vietnam, Laos 
și Cambodgia pentru unitate si 
independență națională și pen
tru pace și au cerut ca admi
nistrația de la Saigon să înce
teze imediat violarea acordu
rilor de la Paris și să le aplice 
cu rigurozitate.

Cele două părți și-au expri
mat îngrijorarea lor profundă 
față de deteriorarea periculoasă 
a situației din Orientul Apro
piat. Ele s-au pronunțat cu fer
mitate pentru retragerea ime
diată a trupelor israeliene din 
toate teritoriile ocupate în 1967, 
pentru recunoașterea drepturi
lor naționale ale poporului p<a- 
lestinean, al cărui singur repre
zentant este Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
si pentru dreptul la existență 
liberă și independentă al tutu
ror popoarelor din zonă, ceea 
ce reprezintă condiții indispen
sabile pentru stabilirea unei 
păci juste și durabile în Orien
tul Apropiat.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Fron
tului de Eliberare din Mozam
bic, Samora Moises Machel, au 
fost de acord că lichidarea sub
dezvoltării, asigurarea progre
sului economico-social mai ra
pid al țărilor rămase în urmă 
constituie a cerință primordială 
pentru progresul întregii ome
niri. pentru înlăturarea stărilor 
de tensiune în lume, pentru re
alizarea unei 
trainice.

Cele două 
că rămînerea 
subdezvoltate 
în primul rînd de politica im
perialistă, colonialistă și neoco- 
lonialistă, de relațiile de inechi
tate din trecut. Lichidarea deca
lajului existent impune o vi
ziune nouă în relațiile econo
mice și politice internaționale, 
care evidențiază cu putere ne
cesitatea instaurării unei noi 
ordini economice și politice 
mondiale, democratizării rela
țiilor internaționale, elaborării 
unor noi norme de drept inter
național, corespunzător schim
bărilor produse în lume.

Cele două delegații au subli
niat că, în vederea instaurării 
unei noi ordini economice și 
politice mondiale, țările lor vor 
milita cu consecvență, în 
țiile lor internaționale, 
înlăturarea hotărîtă a 
relații de inechitate și 
pririi, realizarea unor

și și-au exprimat spe- 
că actualele dezvoltări po- 
din Rhodesia vor condu- 
obținerea independentei

colaborări și păci

părți au subliniat 
în urmă a țărilor 
a fost determinată

rela- 
pentru : 
vechilor 
a asu- 

relații

bazate pe deplina egalitate în 
drepturi între toate națiunile 
lumii, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi pe deplin 
stăpin pe bogățiile sale națio
nale ; respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și alege orîn- 
duirea socială pe care o dorește, 
fără nici un amestec din afară, 
a dreptului fiecărei națiuni la 
dezvoltare economico-socială in
dependentă ; lichidarea rapidă 
a subdezvoltării, apropierea ni
velului de dezvoltare economi
co-socială al tuturor țărilor, în
deosebi prin încurajarea, dez
voltării industriale a țărilor ră
mase în urmă ; stabilirea unor 
relații echitabile între prețurile 
materiilor prime și prețurile 
produselor industrializate, por- 
nindu-se de la necesitatea sti
mulării activității productive a 
tuturor popoarelor și favorizării 
progresului mai rapid al țărilor 
slab dezvoltate.

Evocînd necesitatea întăririi 
rolului O.N.U. în viața politică 
internațională, cele două părți 
au considerat că toate statele 
membre trebuie să participe la 
rezolvarea problemelor funda
mentale cu care se confruntă 
omenirea, pentru ca organizația 
universală să-și îndeplinească 
mai bine marile responsabilități 
ce-i revin, să îndreptățească 
speranțele și să răspundă prin 
acțiunile sale intereselor vitale 
ale popoarelor. Cele două părți 
au apreciat că recunoașterea de 
către Organizația Națiunilor U- 
nite a mișcărilor de eliberare 
națională care luptă împotriva 
dominației coloniale constituie 
un act de justiție de natură să 
contribuie la întărirea prestigiu^ 
lui și eficacității organizației 
mondiale.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția pentru rezulta
tele vizitei în România a dele
gației mozambicane, apreciind 
că aceasta reprezintă o nouă 
expresie a bunelor relații exis
tente între P.C.R. și FRELIMO, 
între popoarele român și mo
zambican, aducînd o contribu
ție substanțială punerii bazelor 
dezvoltării relațiilor de coope
rare multilaterală între cele 
două state, în condițiile noi ale 
obținerii independenței Mozam- 
bicului.

Convorbirile dintre cele două 
delegații au avut Ioc într-un 
climat de prietenie frățească și 
solidaritate militantă.

Președintele Frontului de E- 
liberare din Mozambic, Samora 
Moises Machel, ■ a adresat cele 
mai vii mulțumiri secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, partidului, guvernu
lui și poporului român pentru 
primirea călduroasă și ospitali
tatea deosebită care au fost a- 
cordate delegației mozambicane 
m timpul vizitei sale în Româ
nia.

Președintele Frontului de E- 
liberare din Mozambic, Samora 
Moises Machel, l-a invitat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
să facă o vizită oficială, de 
prietenie, in Mozambic, in frun
tea unei delegații de partid și 
de stat. Invitația a fost accep
tată cu satisfacție, data vizitei 
urmind a fi fixată ulterior, prin 
consultări reciproce.

Simbătă dimineața a părăsit 
Capitala delegația Frontului de 
Eliberare din Mozambic și a 
Guvernului de tranziție din Mo
zambic, condusă de Samora 
Machel, președintele FRELIMO, 
care a efectuat o vizită oficia
lă de prietenie în țara noastră, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Ceremonia plecării s-a des
fășurat la aeroportul internațio
nal Otopeni, unde președintele 
FRELIMO, Samora Machel. și 
membrii delegației au fost salu
tați cu căldură de tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Cornel Bur
tică, membru al' Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Lina Ciobanu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor, Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
ceprim-ministru, Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al CX1. 
P.C.R., general de armată 
Ioniță, membru supleant al 
mitetului Politic Executiv
C.C, al P.C.R., ministrul apără
rii naționale, Petre Dănică, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., ge- 
neral-colonel Ion Coman, mem-

bru al C.C. al P.C.R., prim-ad
junct al ministrului apărării 
naționale, șeful Marelui Stat 
Major, Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Erau de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

O gardă militară a prezentat 
onorul. După trecerea în revistă 
a gărzii, președintele Samora 
Machel și-a luat rămas bun de 
la membrii corpului diplomatic.

La scara avionului, personali
tățile române care au condus pe 
oaspeți au urat președintelui 
FRELIMO, celorlalți membri ai

delegației drum bun, succese in 
munca și lupta lor pentru fău
rirea unui Mozambic liber șl 
independent. Președintele Sa
mora Machel a mulțumit, In nu
mele delegației, pentru modul 
cum au fost primiți In România 
și a transmis poporului român 
urări de noi victorii în dezvol
tarea patriei sale.

Un mare număr de bucureș- 
teni aflați la aeroport au salu
tat cu căldură pe oaspeții mo- 
zambicani, au ovaționat pentru 
prietenia dintre România și Mo
zambic.

La ora 10,30 avionul a decolai*.
(Agerpres)

DE LA BORDUL AVIONULUI
SAMORA MACHEL, președintele FRELIMO, a trimis tovară

șului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, ur
mătoarea telegramă :

București, 20 decembrie 1974

DECLARAȚIE SOLEMNĂ
vățămlntului, pregătirii de ca
dre, științei, sănătății, culturii, 
artelor, sportului, promovînd 
astfel prietenia și înțelegerea 
dintre popoarele român și mo
zambican ;

4. Să realizeze mai buna cu
noaștere reciprocă a valorilor 
materiale și spirituale ale celor 
două națiuni și apropierea din
tre ele prin cooperarea dintre 
instituțiile de invățămînt, de 
artă și cultură, schimburi de 
profesori și studenți, specialiști 
din domeniile economic și social, 
cît și pe alte căi și mijloace, in
clusiv prin contacte între cetă
țenii celor două țări.

(U'iiiuie din vug- l)

Subliniind dreptul suveran al 
tuturor țărilor de a folosi bogă
țiile și resursele naționale in 
interesul lor propriu, precum și 
necesitatea sporirii eforturilor, 
atît pe plan național, cît și in
ternațional, pentru a asigura un 
progres map rapid al econo
miilor tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, în scopul reducerii și 
eliminării definitive a decala
jelor care le separă de țările 
dezvoltate,

Afirmînd dreptul tuturor sta
telor și națiunilor la dezvolta
rea economică, socială și cultu
rală nestingherită și dreptul a- 
cestora de a avea acces liber la 
cuceririle științei și tehnologiei 
contemporane și de a participa 
la colaborarea internațională,

Dorind să participe, prin toate 
mijloacele de care dispun, în 
colaborare cu toate celelalte țări 
ale lumii, la stabilirea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale, care să se bazeze 
pe principii noi, democratice și 
progresiste, ale relațiilor dintre 
state, de natură să asigure în
lăturarea hotărîtă a vechilor ra
porturi de inechitate, a asupri
rii unor popoare, precum și 
continuarea luptei ferme contra 
imperialismului, colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului,

II. Proclamă hotărîrea comună 
a popoarelor lor de a pune la 
baza relațiilor dintre țările lor, 
cît și a relațiilor acestora cu 
toate celelalte state, următoarele 
principii :

I. Declară solemn voința și 
hotărîrea lor comună :

1. Să extindă și să aprofun
deze relațiile de prietenie șî 
cooperare în domeniile politic, 
economic, științific, tehnologic, 
social, educativ și cultural din
tre poporul român și 
mozambican ;

2. Să. intensifice și să 
că relațiile economice 
avantajoase, prin 
cooperării industriale, tehnice și 
științifice în domeniile de inte
res reciproc, în vederea valori
ficării cu maximum de eficiență 
a resurselor lor naturale și u- 
mane, precum și prin dezvol
tarea schimburilor comerciale, 
eliminînd obstacolele din calea 
acestora și îmbunătățind meto
dele și instrumentele juridice 
care le reglementează ;

3. Să încurajeze și să facili
teze schimburile de experiență 
și colaborarea în domeniile în

poporul
lărgeas- 
reciproc 

promovarea

al 
Ion 
Co

al

(Urmare din vag. I)

Părăsind țara dumneavoastră în urma vizitei de neuitat, In nu
mele FRELIMO, al guvernului de tranziție, al poporului mozam- 
bican, al delegației mele și al meu personal, doresc să exprim 
mulțumirile noastre sincere Partidului Comunist Român și Gu
vernului Republicii Socialiste România, poporului român și dum
neavoastră personal pentru ospitalitatea călduroasă, prietenia șl 
solidaritatea manifestată.

Convorbirile noastre au fost foarte bogate și pline de perspec
tive pentru relațiile și colaborarea noastră frățească in viitor, in 
spiritul documentelor semnate.

Cele mai bune urări,
Cu înaltă considerație,
Salutări revoluționare.

VACANȚ

vacanța și studenții. Trenurile 
îi vor duce și pe ei în tabere și 
excursii cu precădere la munte. 
Și-au profilat programul pentru 
sezonul Vacanței casele de cul
tură și cluburile studențești. Au 
început pregătirile pentru reve- 
lioane.le studențești.

Știri succinte din ziua intii de 
vacanță. Amănunte, in zilele ur
mătoare. L. L.

pionieri și secretari U.T.C. . de 
la școlile comunale, întruniți in 
tabăra de instruire de la Curtea 
de Argeș, sau în tabăra sporti
vă de la Poiana Brașov. Reve- 
lioanele pentru elevi și studenți 
(Cîmpulung, Pitești, Topoloveni) 
vor fi de asemenea puncte de 
mare atracție pentru partici- 
panți. Și, bineînțeles, nu vor 
lipsi, dacă vor exista condiții 
pentru aceasta, concursurile 
sportive de sezon : schi, săniuțe, 
patinaj".

A
elevii Li

ferate. In- 
dispută la

1. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege liber 
sistemul său politic, economic 
și social, conform voinței și in
tereselor sale proprii, fără nici 
un amestec din afară ;

2. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, independență, 
libertate, suveranitate națio
nală, pace și securitate, precum 
și dreptul și obligația sa de a 
întreține relații de prietenie și 
bună înțelegere cu alte state ;

3. Dreptul suveran al fiecărui 
stat de a dispune de resursele 
sale naturale, conform 
selor sale naționale, fără 
un fel de constrîngere sau 
siune străină ;

4. Egalitatea deplină

intere- 
nici 

pre-

în 
drepturi a tuturor statelor, in
diferent de mărime, potențial, 
nivel de dezvoltare, de sistemul 
lor politic, economic și social șl 
respectarea drepturilor inerente 
deplinei lor suveranități ;

5. Dreptul inalienabil și obli
gația fiecărui stat de a participa 
Ia examinarea și rezolvarea pro
blemelor internaționale de inte
res comun, in condiții de depli
nă egalitate ;
6. Asigurarea avantajului reci

proc în cooperarea dintre state, 
in toate domeniile vieții in
ternaționale ;

7. Dreptul și îndatorirea sta
telor de a coopera în diferitele

@ ARGEȘ
Prima zi a vacanței de iarnă 

a elevilor argeșeni a debutat cu 
numeroase manifestări cultural 
distractive și sportive. Ele au 
fost concentrate, îndeosebi, la 
Casa de cultură a elevilor și 
studenților din Pitești, la casele 
de cultură orășenești din Cîm
pulung și Curtea de Argeș, la 
căminele culturale, la cluburile 
de vacanță organizate la 
liceele. Primele 
au și pornit în 
meții.

„în această 
prezintă citeva 
comandamentului vacanței tova
rășa Ileana Coșleacără, secretar 
al Comitetului județean Argeș 
al U.T.C. — elevii, mă refer în 
primul rind la cei din orașe și 
comunele reprezentative, vor a- 
vea prilejul să se întîlnească cu 
delegați la cel de al XI-lea 
Congres al P.C.R., mijlocindu- 
li-se, astfel, cunoașterea apro
fundată a documentelor aproba
te, a sarcinilor ce le revin în 
lumina acestora. Asemenea con
sfătuiri vor fi urmate de pro
grame cultural-artistice. Sub 
genericul : „Te slăvim, Românie 
iubită" sau „Republică, măreață 
vatră", vor fi prezentate de că
tre elevi recitaluri de versuri 
patriotice, montaje literare mu
zicale, diverse alte programe ar
tistice. La manifestările din ca
drul „Festivalului filmului pen
tru tineret și copii", \a fi mo
bilizat un număr sporit de elevi. 
Excursiile de cîte 3—5 zile, orga
nizate la muzee și locuri isto
rice, vor constitui și cadrul fes
tiv al înmînării carnetului da 
utecist. Bogate activități sînt 
destinate elevilor comandanți dă

toate
grupuri de elevi 
excursii și dru-

perioadă. — ne 
din preocupările

domenii ale relațiilor interna
ționale, în scopul menținerii 
păcii și securității în lume și al 
promovării progresului econo
mic și social al tuturor națiu
nilor. Dreptul incontestabil al 
tuturor statelor de a participa la 
cooperarea internațională, de a 
avea acces nesfingherit la cuce
ririle științei și tehnologiei mo
derne ;

8. Neamestecul în treburile 
interne sau externe ale altui 
stat, sub nici o formă și sub nici 
un motiv ;

9. Inadmisibilitatea dobîndirii 
de teritorii prin forță, inviola
bilitatea frontierelor și integri
tatea teritorială a statelor ;

10. Obligația statelor de a se 
abține, în relațiile lor interna
ționale, de la orice fel de con- 
strîngere de ordin militar, poli
tic, economic sau de altă natură, 
de Ia amenințarea cu forța sau 
folosirea forței împotriva altui 
stat. Rcglenienlarea tuturor di
ferendelor dintre state se va 
face cu mijloace pașnice. Aceas
tă îndatorire sacră nu va putea 
impieta sub nici o formă și în 
nici o împrejurare asupra drep
tului inalienabil al statelor la 
apărarea individuală sau colec
tivă, în conformitate cu artico
lul 51 al Cartei Națiunilor Unite;

11. îndatorirea fiecărui stat de 
a se^ conforma întru totul și cu 
bună credință obligațiilor sale 
internaționale de a trăi în paceinternaționale de a 
cu celelalte state.

în interpretarea 
lor, aceste principii 
le ale dreptuîui ______
vor fi concepute ca fiind legate 
între ele și fiecare principiu 
trebuie interpretat în contextul 
celorlalte principii. Ele trebuie 
să fie respectate riguros de că
tre toate statele în relațiile lor 
reciproce și nici o violare a unuia 
dintre aceste principii nu va 
putea fi justificată niciodată și 
în nici o împrejurare.

și aplicarea 
fundamenta- 
internațional

III. Declară hotărîrea comu
nă a popoarelor lor :

1. Să dezvolte relații de prie
tenie și cooperare cu toate sta
tele, pe baza principiilor cuprin
se în prezenta declarație și să 
conlucreze pentru adoptarea de 
măsuri efective, menite să pro
moveze pacea, destinderea șl

VASILER.

® GALAȚI
Treizeci de cluburi 

prima zi de vacanță 
deosebită. Se întîlnesc aici pa
sionați de șah și tenis de masă, 
iubitori de literatură. Alții își 
dispută locurile de frunte în 
campionatele de volei sau pe 
luciul de oglindă al patinoaru
lui. E o atmosferă tinerească, 
plină de optimism și cutezanță.

Vacanța a inceput de simbătă 
seara, cu serbări și carnavaluri. 
Școala generală nr. 30 și-a dedi
cat spectacolul uteciștilor frun
tași. Elevii Școlii generale nr. 6 
ne-au oferit o veritabilă para
dă a talentelor. Recitatori, in
terpret! ai montajului literar- 
artistic, coriști, talentați mem
bri ai brigăzii artistice de agi
tație au realizat un spectacol 
închinat muncii creatoare, ur
mat de o seară cultural-distrac- 
tivă. Duminică, sala cinemato
grafică 
manifestare 
lul-concurs 
creatoare".

cunosc din 
o animație

„Țiglina" a găzduit o 
înscrisă în festiva- 

„Omagiu muncii

I-am vizitat și pe 
ceului industrial căi 
trecerile de șah se 
mare intensitate. Au venit și in
vitați: elevi ai Școlii profesio
nale auto. Costel Iosipescu, cel 
mai bun șahist al liceului, joa
că cu Axente Manole. Șansei» 
sînt cînd de o parte, cind d» 
cealaltă parte. între ei, recunos
cut de toți ca fiind cel mai bun 
— directorul școlii, inginerul 
Dumitru Roșu, jucător categoria 
I. O clasă a fost transformată 
în sală de șah și echipată co
respunzător. Alături sînt cei ce 
se întrec la tenis de masă indi
vidual și dublu. Vasile Pavel, 
secretarul comitetului U.T.C., 
legitimat la fotbal in cadrul a- 
sociației Constructorul, are meci 
greu cu Matei Călin. Pină la 
urmă îi cedează, în finală, lo
cul I. Chiar fără prea mulți su
porteri, partidele de ieri inte
grate în „Cupa vacanței la șah 
și tenis de masă" sînt palpitan
te. Programul pe care ni-1 pre
zintă secretarul U.T.C. este in
teresant și răspunde dorințelor 
elevilor. Șezătoarea se va numi 
„Pe un picior de plai", con
cursul va avea ca temă „Recu
noașteți interpretul „Carna
valul bucuriei" va fi o seară 
plăcută din care nu vor lipsi 
glumele, surprizele, concursurile, 
microscenetele umoristice etc.

Peste citeva ore, un vas 
mare capacitate, împodobit 
fantezie, ca pentru vacanță, 
părăsi rada portului Galați cu 
300 de elevi la bord. Destina
ția : Tulcea. Este „vaporul va
canței".

LIDIA POPESCU

un de 
cu 
va

UiEXIH
Duminică 

prin București, în drum 
Sofia. M. A. Leseciko. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., reprezentantul 
permanent al Uniunii Sovietice 
în Consiliul de Ajutor Econo
mic Reciproc. In Gara de Nord,

dimineața a trecut 
spre

el a fost întîmpinat de Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc.

A fost prezent V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

BIRLAD 800

cooperarea în întreaga lume ;
2. Să continue împreună lupta 

fermă împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonia
lismului și rasismului și să in
tensifice sprijinul lor politic, di
plomatic, material și moral miș
cărilor de eliberare națională ;

3. Să coopereze pentru reali
zarea de măsuri eficiente în do
meniul dezarmării, în primul 
rînd al dezarmării nucleare, 
pentru crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale 
lumii, însoțite de angajamentul 
ferm al statelor nucleare de a 
nu folosi armele atomice împo
triva țărilor participante la ast
fel de zone și de a respecta sta
tutul de denuclearizare ;

4. Să acționeze cu hotărîre 
pentru instaurarea și consolida
rea unei noi ordini economice 
și politice mondiale, juste și 
echitabile și pentru democrati
zarea vieții internaționale prin 
stabilirea unei diviziuni inter
naționale a muncii raționale, în 
interesul dezvoltării fiecărei 
țări, normalizarea și expansiu
nea comerțului, fără discrimi
nări și opreliști, intensificarea 
cooperării economice între toate 
statele și 
pendenței 
în curs de 
favorizării 
ținute și 
lor naționale ;

5. Să coopereze pentru întă
rirea rolului O.N.U. în abolirea 
colonialismului și rasismului, in 
menținerea și consolidarea păcii 
și securității internaționale, a- 
părarea independenței și suve
ranității tuturor națiunilor, dez
voltarea cooperării între toate 
statele și promovarea normelor 
dreptului internațional.

prin întărirea inde- 
economice a țărilor 
dezvoltare, în scopul 
unei dezvoltări sus- 
rapide a economiilor

IV. — în vederea examinării 
problemelor ținînd de aducerea 
Ia îndeplinire a dispozițiilor 
prezentei declarații, cele două 
părți vor lărgi și aprofunda 
consultările dintre ele Ia toate 
nivelurile, folosind 
matice, schimburile 
întilnirile periodice 
zentanților lor.

întocmită la București, la 20 
decembrie 1974, în două exem
plare originale, în limbile ro
mână și portugheză, ambele 
texte avînd valoare egală.

căile diplo- 
de vizite și 
ale repre-

Cei aproape 60 000 de locuitori 
ai Bîrladului au sărbătorit îm
plinirea a 800 de ani de exis
tență, atestată documentar, a 
municipiului lor. Evenimentul a 
fost marcat printr-o sesiune ju
biliară a consiliului popular mu
nicipal. la care au luat parte 
deputății consiliului, membrii 
Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R. și ai comitetului execu
tiv al consiliului popular jude
țean, primari și reprezentanți ai 
unor municipii și orașe din 
Moldova, personalități din di
verse domenii de activitate, o- 
riginare din Bîrlaci. numeroși 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile municipiu
lui. A luat, de asemenea, parte, 
o delegație a oamenilor muncii 
din raionul Kahul din R.S.S. 
Moldovenească.

Participanții la sesiune au 
primit cu deosebită bucurie și 
entuziasm mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu lo
cuitorilor municipiului Birlad, 
precum și Decretul prezidențial 
prin care municipiului i-a fost 
conferit ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste 
sa I.

în Încheierea 
atmosferă de 
ziasm, a fost 
unei telegrame
tetului Central al Partidului Co-

munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Adunarea a fost urmată de 
spectacolul omagial „Birlad — 
800".

în aceeași zi a avut loc so
lemnitatea dezvelirii unei plăci 
comemorative, prin care se con
semnează acest moment jubi
liar.

(Agerpres)

CRONICA 
U.T.C.

România" cla-

sesiunii, 
puternic 
adoptat 
adresate

într-o 
entu- 
textul 
Comi-

Sîmbătă a părăsit Capitala 
delegația Mișcării Internațio
nale a Tineretului și Studen
ților pentru Națiunile Unite 
(ISMUN) condusă de Jon 
Alexander, secretar general 
al ISMUN, care a efectuat o 
vizită în țara noastră la in
vitația Uniunii Asociațiiîor 
Studenților Comuniști din 
România.

Pe aeroportul Otopeni, de
legația ISMUN a fost salu
tată de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., de ac
tiviști ai Comitetului Exe
cutiv al Consiliului U.A.S.C.R.

BUNII GOSPODARI
(Urmară din pog I)

de par- 
Smin- 
întregi 
Dînsul 

cînd au 
au fost 

ti- 
„Să

Secretarul comitetului 
tid al secției, Dumitru 
chișe, poate vorbi ore 
despre tinerii secției, 
afirmă că întotdeauna 
fost solicitați — și nu
puține asemenea cazuri 1 — 
nerii au răspuns : prezent 1 
vă dau un exemplu — ne spune 
secretarul de partid — din care 
veți înțelege de ce sînt mîndru 
de uteciștii noștri. Acum cîtva 
timp, s-a întimplat să lipsească 
doi muncitori. Mai mulți ute- 
ciști s-au oferit să lucreze în 
continuare încă un schimb. Doi 
dintre ci au rămas și au muncit 
încă 8 ore. Este un fapt care 
spune multe despre dragostea 
lor pentru secție. Aș mai putea 
vorbi de lupta lor energică con
tra celor care încearcă, uneori, 
să ne păteze onoarea de munci
tori. Caricaturile de la gazeta de

perete, poziția lor critică din a- 
dunările U.T.C., munca de la 
om la om au făcui să avem din 
ce în ce mai puține cazuri de 
indisciplină. Sînt și acestea fap
te care îmi întăresc convinge
rea că tinerii sînt o forță și, în 
același timp, o certitudine că in 
uzină am crescut elemente va
loroase, capabile să ducă mai 
departe succesele și tradițiile 
noastre, ale celor mai in vîrstă".

★
O concluzie ? Poate nu ar mal 

fi necesară. Faptele tinerilor de 
la forjă sînt grăitoare. Vom 
aminti doar că se confirmă încă 
o dată că acolo unde se mun
cește cu spirit de răspundere, 
cu hărnicie, iar tinerii sînt în
conjurați cu grijă și atenție, nici 
rezultatele foarte bune nu se 
lasă așteptate. Este acesta un 
adevăr incontestabil impus tot 
mai mult în viața și activitatea 
întreprinderilor.
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Ce măsuri ați luat pentru creșterea 
calității muncii cultural-educative 

a organizațiilor U. T. C. ?
BUCUREȘTI

1 Ne răspunde tovarășul 
VLADIMIR MARIN, secretar al 
Comitetului municipal București 

al U.T.C.
BACĂU

MIRABILA
SECUNDA
(Urmare din pag. I)

în milioane și miliarde de

CODUL MORAL-POLITIC

Imediat după încheierea 
lucrărilor celui de-al XI-Iea 
Congres al partidului, comitetul 
municipal U.T.C. a pus în dez
batere cu tot activul, cu cadrele 
de specialitate din cluburile ti
neretului din Capitală, obiecti
vele majore ce stau in fata or
ganizației noastre. Au fost lua
te cu acest prilej măsuri con
crete, operative pentru a așeza 
la baza întregii activități des
fășurate, fie în întreprinderi, 
școli șl instituții, fie în clubu
rile și casele de cultură ale ti
neretului, Programul și docu
mentele partidului nostru. Ara 
acționat atît in direcția îmbogă
țirii tematicilor cercurilor de 
pregătire și a școlilor politice 
în cadrul cărora sînt cuprinși 
activiști din toate organizațiile, 
în vederea perfecționării stilu
lui și metodelor lor de muncă, 
cit și în direcția îmbunătățirii 
tuturor formelor activității cul
tural-educative. Urmărim astfel 
să punem un accent mai mare 
pe programe cu conținut mili
tant. pe contactul și colaborarea 
cu specialiștii, cu uniunile de 
creație, pe creșterea numerică 
și calitativă a mișcării artistice 
de tineret, pe dezvoltarea 
cercurilor de tineri creatori. Am 
stabilit deja, împreună cu Cen
trul de cercetări sociologice al 
Academiei de științe sociale și 
politice, înființarea și deschide
rea la Modern-Club a unei sta- 
ții-pilot ce va studia, îndruma 
și orienta activitatea cultural- 
educatîvă în rîndurile diferite
lor categorii socio-profesionale 
de tineri. Am stabilit, de ase
menea, noi posibilități de cola
borare cu instituții profesionis
te de artă și spectacole. Cu tea
trul „Ion Creangă" ne propu
nem să realizăm un contact 
permanent pentru ca el să de
vină cu adevărat un teatru al 
tinerei generații. în colaborare 
cu Comitetul municipal de cul
tură și educație socialistă, cu 
Biblioteca municipală .,Mihail 
Sadoveanu" și cu Centrul de li
brării București, am organizat, 
sub semnul înaltei Chemări 
adresate tinerilor de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna Congresului, un amplu 
simpozion Tineretul și cartea. 
Cu ajutorul A.C.I.N.-uluI am 
organizat Ia comitetul U.T.C. 
din unitățile sanitare un cerc 
Prietenii filmului, cu întreprin
derea cinematografică București 
am organizat un concurs pe 
tema „Ani de eroism și de li
bertate". în colaborare cu Cen
trul de librării am realizat zeci 
de acțiuni cu cartea, iar la Mu
zeul de artă și istorie națională 
am organizat, de asemenea, vizi
te și concursuri tematice.

Recent au fost convocate

toate consiliile de conducere ale 
cluburilor care și-au înbogățit 
planurile tematice în lumina 
documentelor Congresului și am 
orientat programele spre acțiuni 
cultural-educative cu un conți
nut militant, revoluționar. îm
preună cu Centrul de îndruma
re a mișcării artistice de masă 
și cu asistența calificată a Co
mitetului municipal de cultură 
și educație socialistă vom anali
za și revedea în curind reper
toriile tuturor genurilor de for
mații în vederea actualizării și 
imbogățirii caracterului lor ce
tățenesc, patriotic. Pentru a de
termina o creștere cantitativă 
și calitativă a mișcării artistice, 
am lansat în toate cluburile de 
tineret, imediat după Congres, 
un concurs de selecție pentru 
noi membri în formațiile artis
tice, în special brigăzi, coruri și 
echipe de dans. Tot în această 
acțiune de ridicare a nivelului 
activității cultural-artistice din 
organizații și cluburi, i-am an
trenat și pe membrii cercurilor 
de tineri creatori din cadrul 
Ateneului Tineretului. Tinerii 
creatori din cenaclul literar și 
de arte plastice, din clubul mu
zeografilor sau al muzicienilor 
au organizat acțiuni în cluburi, 
în întreprinderi și cămine de 
nefamiliști.

Marele eveniment politic din 
viața țării, Congresul al XI-Iea 
al partidului, a constituit tot
odată și un inestimabil prilej de 
afirmare a potențialului real, 
concludent pentru amploarea 
mișcării artistice în rîndul tine
retului. Cele peste 30 de specta
cole susținute numai în ultima 
lună de tinerii artiști amatori 
pe scenele cluburilor, ale casei 
de cultură reprezintă nu rodul 
unor eforturi de campanie, ci 
rezultatele unei activități neîn
trerupte. Am acționat, printre 
altele, în direcția înființării de 
noi formații artistice în organi
zații și a orientării repertoriilor 
acestora pentru a fi abordate cu 
precădere creațiile cu caracter 
militant, patriotic. Nu nvem 
însă coruri, colective de teatru 
și de dans cite am putea avea. 
Nu voi spune un lucru nou afir- 
mînd că Important nu este ații 
să înființezi mereu formații, 
una după alta, cit să le menții 
viabile. Prin planul de activita
te politico-educativă și cultural- 
artistică elaborat Ia nivel de o- 
raș in comun de toate forurile 
locale — Comitetele municipale 
P.C.R., U.T.C., Comitetul de cul
tură și educație socialistă, Con
siliul sindicatelor, am urmărit 
antrenarea artiștilor amatori în 
viața culturală a Bacăului prin 
instituirea unor forme de acti
vități complexe și permanente 
atît in organizații cit și la casa 
de cultură. Astfel, fiecare orga-

PENTRU ACTIVITATEA 
CULTURAL-EDUCATIVĂ 

A TINERETULUI

Lucrări editate de C.C. al U.T.C.

2 Ne răspunde tovarășul 
VASILE BĂLAN, prim-secretar 

al Comitetului municipal 
Bacău al U.T.C.

nizație U.T.C. își prezintă for
mațiile la locul de muncă și pe 
scena casei de cultură realizînd 
obligatoriu cel puțin două spec
tacole pe lună. Evident, această 
frecvență asigură continuitatea 
și dezvoltarea activității artisti
ce a amatorilor".

într-adevăr, spectacolele vizi
onate la Casa de cultură „Vasile 
Alecsandri" din Bacău au un 
conținut adecvat, interpretările 
sînt corecte și îngrijite. în spe
cial se remarcă repertoriile for
mațiilor corale. La I.R.A.V., la 
Grupul școlar de chimie, la li
ceele „Vasile Alecsandri" și 
„Lucrețiu Pătrășcanu" sau la 
Liceul pedagogic și Liceul do 
muzică, sînt coruri bune, puter
nice, cu repertorii bogate. Diri
jorii, profesori de muzică, pre
cum Vermeșan Ruxanda, Tamas 
Teodor ș.a. aleg din creația ac
tuală lucrări semnificative, cîn- 
tece patriotice și de muncă, 
cîntece despre tineret scrise si 
editate în ultimii doi ani. Aces
tea dețin ponderea îmbogățind 
registrele repertoriilor clasice 
cu lucrări originale, cu linii 
melodice șl ritmuri noi. Lîngă 
piesele de referință din muzica 
corală clasică am ascultat crea
ții de succes lansate recent, 
cum ar fi : Sub steagul celui de 
al XI-Iea Congres de Gheorghe 
Dumitrescu, Partidul, Ceaușescu, 
România de George Grigoriu, 
Partidul, soare viu, de FI. Co
mișel, Partidului slavă, de Ma
rin Constantin, Tineret, gînd 
curat, de Constantin Romașcanu 
etc.

Se limitează mișcarea corală 
de tineret din Bacău la cele 
șase formații amintite mal îna
inte ? La această întrebare ne-a 
răspuns experimentatul dirijor, 
profesorul Mihai Bîrlescu :

„Mai bine zis, coruri ale 
U.T.C.-ului, pentru că tineretul 
participă și în colective vocale 
in întreprinderi constituite in 
comun cu sindicatele. Este ade
vărat, totuși, că la cei peste 
27 000 de uteciști din oraș, nu
mărul actual de formații este 
prea mic. Să nu uităm că Ba
căul are o frumoasă tradiție a 
cîntării corale ; acum 15 ani e- 
xistau peste 30 de coruri în tot 
județul. Aceasta este o tradiție 
de care comitetele U.T.C., mu
nicipal și județean, se preocupă. 
Tinerii au dragoste pentru mu
zica corală. Consider că ar fi 
necesară o mobilizare mai bună 
a profesorilor și a organizațiilor 
U.T.C. din școli, de Ia Institutul 
pedagogic în special, unde în
vață aproximativ 600 de stu- 
denți, pentru înființarea de noi 
colective corale".

Interviuri realizate de 
ALINA POPOVICI

S-a descoperit
De curind, cu prilejul săpătu

rilor efectuate la fundația unui 
bloc de locuit din cartierul „Du
nărea", a ieșit la iveală o con
strucție romană. Cercetările 
conduse de dr. Mihai Brudiu de 
la Muzeul județean de istorie 
au stabilit că este vorba de o 
cripta datînd din secolul IV 
e.n.. din perioada tîrzie a stă- 
pîriirii romane în sudul Moldo
vei. Monumentul funerar are 
pereții laterali în grosime de 
1,5 m, tencuiți și pictați în in
terior în tehnica frescei cu cu
loare roșie. Bolta absidei a avut 
de asemenea reprezentări de 
natură artistică. în interiorul 
criptei s-au găsit resturi din- 
tr-un schelet uman care, jude
cind după unele semne de mu
tilare. ar aparține unui martir 
creștin ce a suferit atrocități 
fizice într-o perioadă de perse-

dar, din păcate, prea tîrziu
cuții. Valoarea istorică a aces
tei descoperiri constă în primul 
rind în faptul că pentru prima 
dată este scos la iveală un 
„martirium" — monument fu
nerar de acest fel — la nord de 
Dunăre pe teritoriul patriei 
noastre. în sudul Dunării, la 
Niculițel, județul Tulcea, a fost 
descoperit un martirium în 1971 
în interiorul unei biserici. Crip
ta de la Galați avînd dimensiu
nile de 4X5 m și înălțimea de 
3 m a fost situată în plin cîmp, 
la o distanță de 1,5 km de Cas
trul roman de la Bărboși.

Scriind despre acest monu
ment și despre importanța sa, 
după cum se poate observa, am 
folosit de cîteva ori verbele la 
timpul trecut. Am procedat în 
acest fel pentru a respecta 
intru .totul adevărul. Deoarece 
— și o spunem cu durere și cu

adîncă tristețe — scoaterea la 
lumină a acestui prețios monu
ment s-a desfășurat concomi
tent cu deteriorarea lui în pro
porție de 2/3. Muzeul județean 
de istorie a aflat prea tîrziu, 
nefiind sesizat imediat de cei 
care aveau datoria să o facă, 
în cursul investigațiilor noas
tre, constructorii au găsit o mo
tivare : „Nu am știut că-i vor
ba de un monument. Am crezut 
că e o cazemată din ultimul 
război și am apelat la un bul
dozer pentru a ne putea con
tinua lucrările". Desigur, nu 
vrem să-i facem răspunzători 
pe constructorii care lucrau la 
acest bloc sau pe conducătorii 
Șantierului 2 al Trustului de 
construcții din Galați pentru 
această întîmplare nefericită. 
Cu atit mai mult cu cit, ei, a- 
tunci cînd au aflat de la dr.

Mihai Brudiu despre ce e vor
ba, au sistat lucrările din pro
prie inițiativă, și au ajutat la 
conservarea părții încă nedete
riorate. Pentru a nu se mai re
petă însă, asemenea întîmplări, 
aici sau pe alte șantiere, în 
Galați sau în alt oraș din țară, 
nu ar fi rău ca oamenii de spe
cialitate să-i informeze pe con
structori, în cadrul unor instruc
taje sumare și periodice, asupra 
principalelor probleme ale unor 
eventuale descoperiri arheolo
gice. După cum nu ar fi deloc 
rău ca tot ei să-i ajute pe con
ducătorii unităților și întreprin
derilor de construcții să cunoas
că mai bine legea care apără 
monumentele istorice, patrimo
niul cultural. Descoperirea de la 
Galați ne furnizează deci și 
unele învățături de inimă și 
minte care, credem, trebuie ți
nute minte.

ION CHIRIC

tă 
fărime. Și asta nu în sine, pe 
hîrtie, datorită faptului că men
tal ne putem închipui numere 
ori cit de mici sau oricît de 
mari. Iată, televizorul din casa 
noastră care ne aduce în lumi
na ochilor priveliștile naturii, 
activitățile pe care le săvîrșesc 
oamenii, ne-ar da o imagine cu 
totul ștearsă dacă anumite pie
se din aparat nu ar ține, prin 
construcția^ și prin rolul menit 
să-l joace în ansamblu, de a- 
ceste cîtimi de secundă.

Timpi din ce în ce mai infi
nitezimali, măsurați ca atare, 
au dus la conștiința unor viteze 
din ce în ce mai mari. Gîndul 
însuși, viteza absolută pe care 
o propunea basmul românesc și, 
de bună seamă, și cel al altor 
popoare, are o viteză dată, mă
surabilă in durata anumitor 
procese psihico-chimice, posibil 
de depășit.

O societate umană, așa cum 
este a noastră, în plin proces 
de dezvoltare socialistă, in care 
răul relelor — exploatarea omu
lui de către om — a fost stîrpit 
din rădăcină, în care s-a desă- 
vîrșit atît socializarea mijloa
celor de producție cit și a mun
cii însăși, își pune într-un chip 
nou, profund revoluționar pro
blema timpului. Omul s-a ridi
cat deasupra vremilor și le di
rijează după propriile-i necesi
tăți. Și nu-i vorba doar de om ca 
individ, ci de 
treagă, care 
straturile ei la 
lui. Toate cite 
acum — atîtea 
cedat ! — fabrici, uzine, institu
ții le-am izbîndit pentru că 
le-am determinat riguros în 
timp. Primenirile și limpezirile 
în planul conștiinței sociale au 
cerut și vor cere necontenit ră
gazuri de timp. Iar cu Congre
sul al XI-lea al partidului am 
făcut un pas măreț, hotărîtor, 
în problema cunoașterii și pla
nificării științifice a tknpului. 
Cu alte cuvinte, am luat defini
tiv în posesie nu numai trecu
tul cu toate moștenirile lui de 
preț, prezentul cu ardentele-i 
desfășurări, ci și viitorul. Ana
liza lucidă, dezvoltarea de ne
crezut pentru unii a mijloacelor 
de producție, armonia societății 
noastre, gradul din zi în zi mai 
inalt de calificare a muncii în 
toate domeniile — sînt factori 
sau condiții care au făcut cu 
putință elaborarea Programului 
de dezvoltare a României socia
liste pînă în anul două mii. Că 
acest program va fi îndeplinit 
cu succes avem încă de pe acum 
atîtea dovezi. Realizarea cinci
nalului actual înainte de ter
men e o faptă dintre cele mai 
grăitoare. Economiștii ne pot da 
socoteală de cîte realizări se 
săvîrșesc Intr-un an sau într-o 
zi. Da. într-o singură zi cutare 
industrie realizează tot atîtea 
produse — și de o calitate su
perioară, — cîte se realizau, cu 
vreme în urmă, într-un an sau 
chiar în mai mulți. Pentru că 
înșine, de la țăran la muncitor, 
de la tehnician la inginer, de la 
omul aplecat pe planșetă pînă 
la poetul scormonind metafora 
adecvată, ne dăruim total și cu 
vie încredere.

Secunda timpului nostru so
cialist, asemenea seminței din 
metafora poetului, germinează 
fapte și realizări greu de prins 
în toate aspectele lor în cuvin
te, dar cu atît mai mărețe — și 
cu care avem dreptul de a ne 

din viitor, auzim 
deplină, a 

bogate.
vor vesti 
comunist.

colectivitatea în- 
a ajuns în toate 
conștiința timpu- 
le-am făcut pînă 
cincinale au suc-

mîndri. Iar, 
bătaia sonoră, 
secunde și mai 
cele dinții care 
perea timpului

unei 
între 
înce-

AL EXISTENTEI NOASTRE

Constantin Martinescu

Datoria noastră
fundamentală

(Urmare din pag. 1)

ții de inginerie chimică, Institu
tul politehnic București. în
totdeauna tinerii și-au pus și 
își pun numeroase întrebări a- 
supra locului lor în societate, 
asupra viitorului și asupra con
tribuției lor la acest viitor. A- 
cestor căutări fitești, eu, cole
gii mei, tînăra generație a Ro
mâniei socialiste, le-am aflat 
răspunsul studiind și recitind 
Programul partidului, Codul o- 
meniei comuniste adoptat de 
Congresul al XI-lea, document 
ce vizează nemijlocit generația 
utecistă, întregul tineret al pa
triei. Trebuie să spun că numai 
pe această bază noi, tinerii, sin- 
tem feriți de întrebări și cău
tări sterile : Programul partidu
lui orientează și Clarifică dru
mul nostru, ne cheamă să ne 
formăm, să muncim în spiritul 
unor înalte trăsături morale, a- 
celea care definesc un adevărat 
comunist. Am fost impresionată 
de faptul că, alături de membrii 
de partid, uteciștii- sint chemați 
să fie în primele rinduri ale 
bătăliei pentru promovarea con
secventă a noului umanism. O 
impresie puternică mi-a lăsat 
de asemenea, ideea ce sinteti
zează, cred, sensul activ, revo
luționar al acestor principii și 
norme de viață și de muncă : 
„Datoria fundamentală a mem
brilor de partid, a 
Uniunii Tineretului 
este de a servi cu 
cauza partidului și a 
de a pune tot ce au 
întreaga lor energie,
de muncă și pricepere în slujba 
înfăptuirii Programului Parti
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism".

Mihaela Anca Hudea a Înche
iat sesiunea numai cu note ma
xime. Ce proiecte are acum 
înaintea debutului in profesie. 
Ne-a răspuns : „Eu cred că din 
lectura Codului principiilor și 
normelor eticii și echității so
cialiste, am Înțeles mai bine 
sensul politic și etic al profesiu
nii, responsabilitatea politică și

membrilor 
Comunist 

credință 
poporului, 
mai bun, 
capacitate

Simpozion:,,Raportul profesor-elevi"

Universitatea bucureșteană găzduiește incepind de ieri o in
teresantă manifestare organizată sub egida unor factori de 
învățămînt și cercetare în problemele școlii : simpozionul con
sacrat tematicii de acută actualitate pentru școală —, cum văd 
profesorii și cercetătorii, ca și alți specialiști „reconsiderarea ra
porturilor dintre profesor și elevi în condițiile modernizării învă
țământului românesc". Cele cîteva zeci de lucrări sînt rodul unor 
cercetări ale unor dascăli care predau la catedră, ca și ale unor 
specialiști care au studiat această problematică în școală. împăr
țit pe opt secții, lucrările simpozionului permit dezbaterea expe
riențelor și soluțiilor propuse pentru ca perfecționarea relației 
— profesor-elevi — începînd chiar de Ia grădiniță și parcurgînd 
toate treptele de învățămînt — să evolueze în sensul transfor
mărilor prin care trece școala românească contemporană.

Mihaela Anca Hudea

socială cu care voi fi confrun- 
mea 

că a 
pen- 
iată 

află,

tată odată cu intrarea 
în profesiune. Pentru 
te pregăti in studenție 
tru muncă și viață, 
un imperativ ca își 
după terminarea facultății, co
rolarul necesar în integrarea ne
mijlocită în producție, în dorin
ța de a presta o muncă utilă 
semenilor tăi, militînd pentru 
traducerea în viață a tuturor 
hotăririlor Congresului, pe care 
la însoțește sentimentul că ade
vărata afirmare profesională nu 
poate fi decit rodul pasiunii și 
priceperii dublate de o conști
ință politică și morală înaintate. 
Cîndva, un vestit cărturar cons- 

că 
nu-i

Alexandru Radu

anul al trei- 
subingineri), 
perfeețione- 
uzinei noas-

tata, nu fără amărăciune, 
„Știință fără conștiință, 
decit ruina sufletului".

Să trăim
în spiritul

acestor principii

și treaba asta cere califi* 
înaltă), să-și ridice ne

contenit măiestria profesională 
(după douăzeci de ani de mun
că tot învăț, sînt în 
lea la cursurile de 
să gindească, să se 
ze pentru prestigiul
tre (exportăm motoare în peste 
47 de țări). Recent cu unii din
tre el, muncitori in formare, In 
devenire, am purtat o discuție 
mai aprinsă. Ce fel de exemplu 
oferiți voi dacă vă limitați la 
opt clase ? Uzina aceasta produ
ce utilaje din cele mai moderne, 
anul acesta am realizat un agre
gat de mare complexitate. Un 
unicat din punct de vedere teh
nic. Voi ce părere aveți ? Și 
unii mi-au răspuns cam așa:: „E 
grea matematica, 
tru.„“. Nimic nu 
mai ales c!nd e 
filul omului, al
buie să se convingă toți, în mun
ca și viața lor, de acest adevăr.

tovarășe mais- 
se ciștigă ușor, 
vorba de pro- 
tinărului. Tre-

comuniste
(Urmare din pag. 1)

Numai munca
ganlzîndu-ne munca și viața po
trivit exigențelor înscrise în Car
ta educației comuniste. în acest 
fel, principiile de etică și echi
tate socialistă se constituie și ca 
ghid practic al activității noas
tre de fiecare zi, afirmarea lor 
fiind legată nemijlocit de acțiu
nea conștientă și responsabilă a 
fiecărui tînăr. Fără a rosti cu
vinte mari, să începem cu noi 
înșine, să vorbim deschis la per
soana I despre datoriile noastre.

Sigur, nu este ușor ca aceste 
cerințe să devină norme de com
portament, calități personale, 
datorii interioare. Se spune în 
Codul eticii și echității socialis
te că membrii Uniunii Tineretu
lui Comunist, prin faptele lor, 
trebuie să fie exemple înaintate 
pentru toți cei în mijlocul căro
ra trăiesS și muncesc. Un co
mandament de înaltă valoare 
etică la care noi, generația tî- 
nără, răspundem cu toată gravi
tatea și răspunderea vîrstei, fără 
a uita nici o clipă imensa încăr
cătură de angajare politică și 
revoluționară pe care o conține.

Conduc o secție cu peste o sută 
de tineri uteciști ; sînt la vîrsta 
în care fizionomia morală a o- 
mului poate fi mai lesne schim
bată. Este mai ușor să croiești 
un lueru nou decit să transformi 
un lucru vechi. Ceea ce mi-am 
cerut mie la 14 ani, cind am in
trat în uzină, le cer și lor, uce
nicilor mei. Să iubească uzina, 
să-și îndeplinească exemplar 
îndatoririle de muncă (știți, bo- 
binajul este inima mașinii elec-

ne poate conferi
adevărata
demnitate

(Urmare din pag. I)

etica muncii, domeniul decisiv 
în realizarea cu succes a obiec
tivelor economice și spirituale 
proprii societății noastre, cîmp 
de afirmare a înaltelor calități 
umane. E normal să fie așa. Nu 
poți să te împlinești ca om în 
afara efortului, a participării, a 
implicării în frontul generației 
tale. în muncă, de fapt, se mo
delează caracterele și deprinde
rile de viață, aici se cristalizea
ză convingerile, aici se regăsesc 
și celelalte virtuți comuniste : 
devotamentul, colectivismul, 
dreptatea și cinstea, intoleranța 
față de inechitate. Educația ti
nerei generații începe și se ter
mină cu munca, cu activitatea 
utilă, singura în măsură să dea 
conținut și finalitate idealurilor 
noastre. Ce alt ideal vrednic de 
vîrsta ta poți să ai la 18 ani, 
decit să fii o părticică dintr-o 
mare colectivitate muncitoreas
că ? în urmă cu doi ani, împre
ună cu alți nouă absolvenți da 
liceu, ne-am angajat la Electro
tehnica. Am hotărît, la îndem
nul unui vechi muncitor, să ne 
calificăm pentru meseria de scu
leri ȘDV-iști. Am intrat la ma- 
trițerie, crema uzinei, cum e 
numită. De ce i se spune crema 
uzinei ? Nu numai pentru dispo
zitivele care vertebrează întrea
ga tehnologie, ci pentru calități
le moral-politice și profesionale 
ale oamenilor de la care am a- 
vut și avem de învățat".

LUCIA HOSSU 
ȘERBAN CIONOFF

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI
CASA DE CULTURĂ SECTORUL I

ANUNȚĂ
Deschiderea unor noi cursuri de :

- DACTILOGRAF1E (metoda ,,oarbă"-științi- 
fică cu toate degetele)

- LUCRĂRI DE SECRETARIAT TEHNIC
- COSMETICĂ
- BALET Șl GIMNASTICĂ (copii)
- CHITARĂ Șl ACORDEON
- CROITORIE
- ENGLEZĂ — preșcolari
- FORMAȚII ARTISTICE (muzică ușoară, popu

lară, brigadă).
Informații la Casa de cultură a sectorului I — str. Slătineanu 

Nr. 16 — Tel. 1198 68

întreprinderea 
Energo-Reparații 

B-dul Mărășești nr. 2 
CAUTĂ 

Oțelari, termiști-tratamentiști, 
cazangii, turnători-formatori, 
strungari, frezori, mașinist 
pod rulant, reparatori me
canici AMC lungimi mase, 
controlori CTC pentru turnă
torie și prelucrări mecanice, 
ungător, avizier CFK, mane- 
vranți vagoane, tinichigiu 
industrial, sudori autorizați, 
fochist, mecanici motopom- 
piști și muncitori necalificați 
pentru munci necalificate sau 
pentru calificare in meseriile 
de strungar și turnător-for- 
mator prin cursuri de scurtă 

durată.
Se primesc candidați din 

întreaga țară, întreprinderea 
asigurind cazarea în căminul 
de nefamiliști în limita locu
rilor disponibile Ia meseriile 
de bază (oțelari, turnători- 
formatori și strungari).

DORIȚI SĂ PETRECETI UN REVELION PLĂCUI?
Rejineți locuri din timp, în unitățile C.H.R. Ambasador;

• BAR MELODY - BD. MAGHERU NR. 12
• RESTAURANT PĂDUREA BĂNEASA - AUTOBUZ 49
• RESTAURANTUL PARCUL PRIVIGHETORILOR

MENIURI DEOSEBITE • ANTREN © SURPRIZE

ÎNVĂȚAȚI
STENOGRAFIA 

Metodă modernă și rapidă

DACTILOGRAFIA
Curs rapid de 2 luni (2 ore zilnic) 

sau
4 luni, de 3 ori pe săptămînă

SECRETARIAT
MAȘINI DE?'cALCULAT 

ELECTRICE Șl MANUALE 

Cursurile se predau de : 
SPECIALIȘTI CU ÎNALTA CALIFICARE 

de la prima școală de stenografie a statului 

LA
CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 4 

Str. Mircea Vodă nr. 5

Informații și înscrieri zilnic la secretariatul Casei de cul
tură, tel. 21 54 96 și 22 24 94.

NOUTĂȚI IA LOZ ÎN PLIC!
La seriile aflate în vînzare pe lîngă cîștigurile în autotu

risme „Dacia 1 300" și premiile variate în bani de 40000 
lei, 30 000 lei, 20 000 lei, 10 000 lei ș.a. s-au introdus și inte
resante cîștiguri în autoturisme „îrabant 601" și „Skoda 
S 100".

Numai cine joacă poate cîștiga I
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SPORTULUI DE MASĂ

ȘAH LA SLOBOZIA de peste hotare „Soînteia tineretului*
pag. 4

în cadrul acțiunii inițiate de 
Ziarul nostru, „Mari performeri 
— în arenele sportului de masă", 
la invitația Comitetului jude
țean Ialomița al U.T.C. și zia
rului „Tribuna Ialomiței", vineri 
20 decembrie am fost oaspetele 
tinerilor șahiști din Slobozia. 
Această intîlnire s-a desfășurat 
la Casa de cultură a tineretului 
din localitate. Gazdele au ținut, 
de la început, să mă asigure că 
tinerii din acest oraș — și nu 
numai din oraș, pentru că la în- 
tilnire au venit și din comunele 
învecinate, chiar din orașul Că
lărași — sînt mari iubitori ai 
sportului și mari amatori de 
șah. Aveam să mă conving de 
acest lucru ceva mai tîrziu cînd 
cu tinerii din sală — un ade
vărat record de participare — 
am purtat un dialog viu pe mar- 
giunea unora dintre cele mai ac
tuale probleme ale șahului ro
mânesc și internațional.

Am avut de răspuns unor în
trebări „la obiect", bine alese și 
destul de documentate. Astfel, 
Mircea Lupu, profesor de mate
matică la Liceul nr. 2 Călărași și 
Ion Lazăr, directorul Filaturii 
Slobozia au dorit să afle de ce 
nu -există în librării un număr 
maL mare de cărți de speciali
tate pentru șah în limba 
română, care este specificul 
procesului de antrenament, 
ce rol are un antrenor și 
dacă eu dispun acum de 
un antrenor personal, care 
sînt șansele lui Karpov în apro
piatul meci cu Fischer și care 
sînt șansele mele în întîlnirea 
cu Fischer pe care dinșil o pre
zic pentru 1978 ! în legătură cu 
actualul sistem de desfășurare 
a Campionatului mondial și cu

VOLEI: PUȚINE ELEMENTE 
TEHNICE ȘI TACTICE NOI

Programat In Sala Floreasca, 
cel de-al 2-lea turneu al divizi
ei feminine de volei a fost mar
cat de o serie de jocuri spec
taculoase și echilibrate, reținînd 
atenția, mai ales, prin răstur
nările de scor de la un set la 
altul. Formațiile situate la mij
locul clasamentului au arătat 
mai multă vigoare și au dat o 
replică dîrză principalelor pro
tagoniste ale campionatului, Di
namo, Rapid și Penicilina Iași, 
care manifestă, la ora actuală, 
serioase lipsuri de ordin tehnic 
și tactic.

Campioanele republicane, vo
leibalistele de la Rapid au tre
buit să se întrebuințeze serios 
pentru a trece de tînăra echipă 
C.S.M. Sibiu, de care au dispus 
la un scor strîns, 3—2. I.E.F.S. 
și fosta campioană, Penicilina 
Iași au oferit o partidă viu dis
putată, care a durat peste două 
ore. într-un final pasionant, 
studentele de la I.E.F.S. au ciș
tigat cu 3—2 (15—9, 15—12, 12— 
15, 10—15, 10—14). în etapa ur
mătoare, a 7-a, disputată sîm- 
bătă, sextetul ieșean a fost pe 
punctul de a înregistra o nouă 
înfrîngere în fața Universității 
Timișoara, care a ciștigat două 
seturi. Cu un plus de experien
ță și un finiș mai bun, ieșencele 
au reușit să refacă handicapul 
și să termine învingătoare, cu 
3—2. Referindu-se la acest tur
neu, maestrul emerit al sportu
lui, Dumitru Medianu, vicepre
ședinte al F.R.V., ne-a declarat: 
„Mare parte dintre jocurile ur
mărite în Sala Floreasca au

• AU LUAT SFÎRȘIT ÎN
TRECERILE concursului inter
național de patinaj artistic „Pi
rueta de aur", competiție care 
a reunit la Zagreb sportivi și 
sportive din opt țări, printre 
care și România.

în proba feminină, victoria a 
revenit Tatianei Rakomska cu 
un total de 165,01 puncte, ur
mată de Vera Burding (R. F. 
Germania) — 156,23 puncte,
Iveta Silova (Cehoslovacia) — 
152,67 puncte, Doina Mitricică 
(România) — 151,75 puncte, Eva 
Hansson (Suedia) — 148,42
puncte, Elena Gazdova (Iugosla
via) — 146,10 puncte, Maria Ke
gel (Austria) — 136,38 puncte 
etc.

Proba individuală masculină 
a fost cîștigată de patinatorul 
maghiar Laszlo Vajda — 167,61 
puncte, secundat de Aleksandr 
Maiorov (U.R.S.S.) — 161.66
puncte. Concurentul român Mir
cea Ion a ocupat locul patru, cu 
150,01 puncte.

• ÎN RUNDA A DOUA A 
Campionatului european de șah 
pentru juniori, care se desfă
șoară în localitatea olandeză 
Groningen, Marian Dominte 
(România) a remizat cu Ftacnik 
(Cehoslovacia).

Alte rezultate : Ivanov 
(U.R.S.S.) — Frinfeld (Israel) 
1—0 ; Ilieks (Olanda) — Oeney 
(Turcia) 1—0 ; Rayner (Țara 
Galilor) — Pye (Irlanda) 1—0 ; 
Swanson (Scoția) — Tiller 
(Norvegia) remiză.

în clasament conduce tinărul 
maestru sovietic Ivanov, cu 2 
puncte.

• ÎN AVANPREMIERA I- 
NAUGURĂRII OFICIALE a se
zonului de schi (programată 
duminică 29 decembrie, la Pre
deal), Ia Poiana Brașov s-au 
disputat ieri două concursuri.

In „Cupa Cristianul Mare", la

PROGRAMUL 1

16,00 Telex. 16,05 Avanpremiera 
săptămînii. 16,15 Republică, mă
reață vatră — cintece patriotice și 
revoluționare. 16,30 Emisiune In 
limba maghiară. 19,00 Tribuna TV. 
19,20 1001 de seri: Bugs Buny. 19,30 
Telejurnal. Bogat raport de mun
că în perspectiva ultimului an al 
cincinalului. 20,00 Ancheta TV. De 
la înălțimea responsabilă a pre
zentului. Pămlntul — avuție na
țională. 20,35 în grădina țării mele. 
Melodii populare. 20,45 Roman foi

modificările ce i s-ar putea a- 
duce, cu șansele tinerilor noștri 
maeștri in viitorul apropiat, cu 
specificul sistemului de coefi
cienți ELO, cu modul în care 
joacă roboții șah, au cerut de
talii Ion Soare, secretar al co
mitetului județean U.T.C., și tî- 
năra filatoare Georgeta Preda. în 
sfirșit, întrebările lui Victor Ște
fan, lucrător în comerț, și Mihai 
Preda tipograf, ambii din Slo
bozia, s-au referit la cele mai 
importante momente ale carie
rei mele șahiste și la posibili
tatea introducerii șahului ca ma
terie de predare în școli, după 
exemplul unor instituții de în- 
vățămînt din U.R.S.S.

întîlnirea cu iubitorii șahului 
din Slobozia s-a încheiat cu un 
simultan la 26 de mese, care a

DIN NOU DESPRE MECIUL 
FISCHER - KARPOV

Meciul pentru ti
tlul mondial de 
șah între marele 
maestru american 
Robert Fischer și 
șalangerul său, ma
rele maestru so
vietic Anatoli Kar
pov, va trebui să 
înceapă cel mâi 
tîrziu în luna iunie 
a anului 1975.

Această preciza
re a fost făcută de 
președintele FIDE, 
dr. Max Euwe, în 
cadrul unei confe
rințe de presă ți

nute la Penang 
(Malayezia), unde 
are loc în prezent 
prima ediție a 
campionatului de 
șah al Asiei. Dr. 
Max Euwe a con
firmat corespon
dentului agenției 
„Reuter" o decizie 
mai veche, potrivit 
căreia în cazul cînd 
Fischer va refuza 
să-l întîlnească pe 
Karpov, atunci ti
tlul mondial va 
trece în posesia 
marelui maestru 
sovietic.

purtat amprenta unor dispute 
dîrze. însă, nivelul tehnic a lă
sat de dorit. Față de sezonul 
trecut, forța de atac a echipei 
din Iași a scăzut simțitor. Cu 
multe carențe se prezintă șl 
principalele candidate la primul 
loc, Dinamo și Rapid. Desigur, 
pe parcursul campionatului, a- 
ceste lipsuri se pot remedia, 
prin antrenamente susținute, 
prin exersarea, cu mai multă a- 
tenție, a elementelor tehnice și 
tactice. Unele formații, printre 
care Medicina, Constructorul 
București și Universitatea Cra- 

slalom masculin, victoria a re
venit lui Virgil Brenci (A.S.A.), 
iar la feminin a ciștigat Geor
geta Băncilă (Dinamo). întrece
rea rezervată juniorilor s-a în
cheiat cu victoria lui D. Frățilă 
(Steagul roșu).

Specialiștii probelor de fond 
și-au disputat întîietatea în ca
drul „Cupei 30 Decembrie". în 
proba masculină de 10 km pe 
primul loc s-a situat Gheorghe 
Duca (Dinamo), cu timpul de 
37’42", iar in cursa feminină de 
5 km, prima a trecut linia de 
sosire Lucia Barabaș (Tracto
rul), cronometrată în 21’26".
• după toate probabi

litățile, meciul de box din
tre Cassius Clay și Ron Lyle se 
va desfășura la Cairo, în cazul 
cînd New Yorkul nu va oferi 
condiții financiare care să-i 
mulțumească pe cei doi prota
goniști. Autoritățile egiptene 
și-au dat acordul de principiu 
ca întîlnirea să aibă loc la 
Cairo.
• REVISTA AMERICANA 

„ILLUSTRATED MAGAZINE" 
l-a desemnat pe campionul 
mondial de box la categoria 
grea Cassius Clay drept cel mai 
bun sportiv al anului 1974. Anul 
trecut, revista „Illustrated Ma
gazine" îl alesese cel mai bun 
sportiv pe automobilistul Jackie 
Stewart.
• LA SAO PAULO a conti

nuat intilnirea de tenis dintre 
echipele Braziliei și Argentinei 
contînd pentru semifinalele zo
nei Americii de Sud a „Cupei 
Davis". Echipa Braziliei condu
ce acum cu 2—1. în partida de 
dublu, brazilienii Tomas Koch 
și Edison Mandarino au învins 
cu 6—1, 6—3, 7—5 pe Guillermo 
Vilas și Ricardo Cano.

leton: „Umbra Turnului". Epi
sodul III: „încoronarea". 21,35 Re
vista literar-artistică TV. Literatura 
pentru și despre copil. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

17,30 Telex. 17,35 Film serial: 
î,Legenda Iul Stulpner". Producție 
a studiourilor de televiziune din 
R.D. Germană. 18,30 Pagini de 
umor: „Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea". 18,55 Bucureștlul, azi. 
19,10 Melodii lăutărești. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Film serial pentru 
copii: „Daktari". 20,25 Universita
tea TV. 20,55 Sibiu — ilustrate de 
demult și de acum văzute de Ml- 
rel Uleșu și Doru Segal. 21,10 Te
lex. 21,15 Seară de operă șl balet. 

relevat o pregătire teoretică cu 
totul promițătoare din partea 
majorității tinerilor mei adver
sari. Simultanul a durat circa 4 
ore la capătul cărora au obținut 
remize inginerul agronom Con
stantin Grigorescu, economistul 
Ion Crivăț de la întreprinderea 
de construcții montaj (I.C.M.I.), 
profesorul Ion Cojocaru de la 
Liceul agricol din Călărași. în
treaga întîlnire a durat 6 ore. 
La despărțire gazdele și-au ex
primat dorința ca următorul lor 
oaspete în cadrul acțiunii — 
devenite acum tradiționale — 
„Mari performeri — în arenele 
sportului de masă" să fie, în 
măsura timpului său liber, Ilie 
Năstase.

FLORIN GHEORGHIU

Hotărîrea FIDE 
cu privire la locul 
de desfășurare a 
meciului va fi lua
tă, la 17 februarie, 
la Amsterdam, cu 
prilejul unei reu
niunii a forului su
prem al șahului 
mondial. Pină a- 
cum au fost pri
mite candidaturile 
organizațiilor spor
tive din Buenos 
Aires, Stockholm, 
Porto Rico și Ciu
dad de Mexico.

iova s-au prezentat cu Ioturi 
întinerite și nerodate, ceea ce 
explică eșecurile la scor. Evolu
ții slabe au, pină în prezent, 
noile promovate Spartac Bucu
rești și C.S.U. Galați. Dar șă 
așteptăm următorul turneu, din 
preliminariile campionatului, 
care se desfășoară la Sibiu, în
tre 27—29 decembrie".

în derbiul campionatului, des
fășurat aseară, între echipele 
Dinamo și Rapid, au avut cîștig 
de cauză feroviarele cu scorul 
de 3—2 (15—8; 10—15 ; 13—15 ; 
15—11 ; 15—12) permițîndu-le să 
ia conducerea în clasament cu 
16 puncte, talonate la un punct 
diferență de Dinamo și Penici
lina Iași.

• Mîine seară, echipa femi
nină DINAMO va susține pri
mul joc din actuala ediție a 
competiției continentale „Cupa 
cupelor", cu Galatasaray Istan
bul. Meciul va avea loc în sala 
Dinamo, de la ora 18.

Infrîngerea Braziliei la ultimul 
campionat mondial, retragerea 
lui Pele și a altor jucători de 
valoare, un început de criză de 
efective sînt elementele negative 
ale unui „an lamentabil" pentru 
fotbalul brazilian, apreciază a- 
genția braziliană „O Estado", 
specializată în probleme de sport.

Comentatorul Milton Oliveira 
relevă de asemenea penuria de 
spectatori și transferarea unui 
număr mare de jucători peste 
hotare (Jairzinho, Marinho, Pau
lo Cesar etc.). Absența unor fot
baliști de talia lui Pele, Gerson, 
nivelul mediocru al meciurilor 
explică dezafectarea publicului 
și criza financiară a majorității 
cluburilor braziliene. Stadioanele 
noastre uriașe par acum inutile 
și această situație este consecin
ța unei perioade de tranziție, 
prelungită se pare prea mult, în 
așteptarea unei revitalizări care 
nu a venit la timpul potrivit.

Comentatorul brazilian consi
deră că singura soluție de a îm
bunătăți fotbalul brazilian este 
aceea de a crea condițiile nece
sare pentru a descoperi „mari 
fotbaliști" susceptibili să atragă 
mulțimile pe stadioane.

„Strigătul" — balet pe muzică de 
Iosif Hencz. Opera „Stejarul din 
Borzești" de Teodor Bratu. 22,30 
închiderea programului.

Opera Română: MADAME BUT
TERFLY — ora 19; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu): ÎNTR-O SINGURĂ
SEARĂ — ora 19,30; (Sala Studio): 
TRANZIT — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie: PREȘUL — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
VINO SĂ NE VEZI DISEARĂ — 
ora 19,30; (Sala Victoria): GROA
PA — ora 19,30.

Încheierea lucrărilor intilnirii 
pregătitoare de la Budapesta 

a Conferinței partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa

în conformitate cu înțelegerea 
realizată la întîlnirea consultati
vă de la Varșovia, din octombrie 
1974, a partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, între 
19 și 21 decembrie a avut loc, 
la Budapesta, o intîlnire pregă
titoare, la care au participat de
legațiile următoarelor partide : 
Partidul Comunist din Austria, 
Partidul Comunist din Belgia, 
Partidul Socialist Unit din Ber
linul occidental, Partidul Comu
nist din Marea Britanie, Parti
dul Comunist Bulgar, Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, 
Partidul Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru, Partidul Co
munist din Danemarca, Partidul 
Elvețian al Muncii, Partidul Co
munist Finlandez, Partidul Co
munist Francez, Partidul Comu
nist German, Partidul Socialist 
Unit din Germania, Partidul Co
munist din. Grecia, Partidul Co
munist din Irlanda, Partidul Co
munist Italian, Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, Partidul 
Comunist din Luxemburg, Parti
dul Comunist din Norvegia, 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, Partidul Comunist Portu
ghez, Partidul Comunist Sanma- 
rinez, Partidul Comunist din 
Spania, Partidul de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, Partidul 
Comunist din Turcia, Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice. Partidul Alianța Popu
lară din Islanda a adresat întîl- 
nirii o telegramă de salut.

Din partea Partidului Comu
nist Român, la lucrările întîlni- 
rii pregătitoare a participat o 
delegație oondusă de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. Din 
delegație au făcut parte tovară
șii Ghizela Vass, Ștefan Voicu, 
membri ai C.C. al P.C.R., Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru activitatea desfășurată cu

• 1NTR-O DECLARAȚIE 
făcută presei, ministrul de 
externe britanic, James Cal
laghan, a arătat că țara sa 
nu va deveni parte la nici 
un acord cu Piața comună, 
care nu va recunoaște drep
tul Marii Britanii de a-și a- 
plica în continuare actuala 
politică regională. Declarația 
șefului diplomației britanice 
a fost făcută în legătură cu 
unele comentarii ale presei, 
potrivit cărora Comisia Pie
ței comune elaborează pro
iectul unui nou program de 
coordonare a „celor nouă" in 
problema ajutoarelor acor
date industriei naționale de 
către stat. Comisia C.E.E. ar 
fi adoptat, după cum rela
tează agenția Reuter, citind 
surse comunitare, o atitudi
ne „rece" față de cererile 
Marii Britanii de renegociere 
a termenilor de aderare la 
Piața comună, inclusiv in 
problema dreptului statului 
de a acorda ajutoare pentru 
încurajarea industriei națio
nale.

Agenția Reuter precizează 
că proiectul menționat, ela
borat de Comisia C.E.E., are 
un caracter preliminar și a 
fost remis guvernelor mem
bre pentru sondarea opinii
lor lor în legătură cu acest 
aspect al politicii comuni
tare. 

• REVELION PANTAGRUELIC. 3 000 de melci gata prepa
rați, sute de aperitive, 33 kg. cutii cu somon afumat — reținem din
tr-o listă de alimente furate din două camioane frigorifice stațio
nate într-un sat din estul Franței. Polițiștii mai au puțin timp la 
dispoziție pentru a-i împiedica pe cei care s-au „aprovizionat" în 
acest fel, să-și petreacă revelionul... • TIMP DE PATRU ORE FĂRĂ 
ÎNTRERUPERE televiziunea spaniolă a transmis marea tragere la 
loterie a anului. Obiceiul este vechi și el a fost introdus de Casa
nova In 1763. Au fost vîndute bilete în valoare de 7 150 milioane pe
setas, revenind 200 pesetas pe cap de locuitor o SURPRIZA UNUI 
HOȚ DE MAȘINI LA LONDRA a fost mare cînd a descoperit că nu 
era singurul in mașină. Pe bancheta din spate dormea un copilaș. 
Hoțul a abandonat peste o oră mașina fără să trezească copilul... 
« „BANDA LYONEZĂ" A FOST DESCOPERITĂ după 18 luni de 
cercetări asidue din partea a 80 de polițiști. Cea mai redutabilă din 
Întreaga țară, ea sustrăsese în doi ani 10 milioane de franci. In 
„palmares" intră opt atacuri împotriva unor mari magazine și bănci 
de pe întreg teritoriul Franței, două atacuri împotriva poștei cen
trale de la Chambery și a celei din Strasbourg etc. » UN AVOCAT 
RECLAMA 85 MILIOANE DOLARI de la societatea „Boeing" și com
pania TWA pe care le acuză de a fi responsabile pentru catastrofa 
aeriană survenită la 1 decembrie, cînd un trireactor 727 s-a ciocnit 
de un munte. Avocatul argumentează că aparatul nu era echipat 
cu sisteme de securitate și de alarmă necesare pentru a-1 preveni 
pe pilot de riscul iminent al unei ciocniri. In plus, susține el, echi
pajul nu avea experiență și n-a ascultat instrucțiunile controlorilor 
de la sol. In consecință, avocatul cere cite un milion pentru fiecare 
dintre cei 85 dispăruți » EXPERȚI JAPONEZI AU DESCOPERIT 
METEORIȚI LA 300 KM. SUD-VEST DE STAȚIA „SYOVA" DIN 
ANTARCTICA. O adevărată ploaie de meteoriți — 82 — răspîndiți pe o 
arie de 2 km. Ei au un diametru între 10 și 20 cm, cel mai greu cîn- 
tărind 4 kg. Q TOATE PACHETELE DE ȚIGĂRI BELGIENE vor 
purta de acum înainte inscripția ..Țigara poate dăuna sănătății dum
neavoastră" • MICUL ORĂȘEL DE PESCARI ISLANDEZ NESKAUPS- 
STADUR, DEVASTAT DE O AVALANȘĂ va primi ajutoare pentru re
construirea unităților sale industriale care Înglobau cea mai mare p^r- 
te a forței de muncă din localitate. Avalanșa, care a cauzat moartea 
a 10 persoane, a avariat și tancurile petroliere, deversincl in mare 
peste 50 tone de țiței • „PRO-MILK 500“ POATE SALVA VIEȚILE 
A MILIOANE DE COPII SUBNUTRIȚI. Băutura respectivă pe bază 
de lapte șl ciocolată, bogată în proteine, a fost experimentată de 
specialiști suedezi cu rezultate foarte bune. Avantajul ei, în compa
rație cu laptele-praf, este că nu mai necesită amestecarea cu apa, 
deseori infectată. Produsul actual poate fi expediat in ambalaje care 
ii asigură prospețimea si sterilitatea pe o perioadă de 6 luni » UN 
SCHELET DE HUMANOID A FOST DESCOPERIT IN ETIOPIA. Cer
cetătorii care au anunțat evenimentul informează că el are o înăl
țime de 1,219 m„ o vechime de peste 3 milioane de ani și reprezintă 
cea mai completă descoperire de humanoid originar făcută vreo
dată în Africa' O UN MUZEU AL PANTOFILOR DIN EVUL MEDIU 
ȘI PINĂ ACUM se află in incinta fabricii de încălțăminte ,.Svit“ din 
orașul cehoslovac Gottwaldov. Printre ei se află reproduși șl pan
tofi purtatt de eroi celebri din literatura universală • TIGRUL DE 
BALI A DISPĂRUT? O expediție a Fondului mondial pentru pro
tecția animalelor sălbatice nu a reușit să mai identifice nici un 
exemplar al acestei specii care trăia în arhipelagul indonezian. Era 
unul dintre cei mai mici reprezentanți ai familiei de feline, cu o 
blană ale cărei dungi se reduseseră la simDle pete * TURNUL DE 
CONTROL AL AEROPORTULUI KASTRUP DIN COPENHAGA A 
FOST LUAT CU ASALT DE ȘOBOLANI care călcau peste apara
tura sensibilă. Pentru salvarea reputației aeroportului s-a recurs la 
tradiționalul mijloc al curselor pentru șoareci.

succes pină acum pentru pregă
tirea Conferinței partidelor co
muniste și muncitorești din Eu
ropa, participanții la întîlnire au 
efectuat un larg schimb de pă
reri cu privire la problemele 
politice și practice ale pregătirii 
ei în continuare.

Ordinea de zi a Conferinței 
partidelor comuniste și munci
torești din Europa va fi: Lupta 
pentru pace, securitate, coope
rare și progres social în Euro
pa. In cursul discuției, partici
panții la întîlnire au expus punc
tele de vedere ale partidelor lor 
in aceste probleme.

La intilnirea de la Budapesta 
a fost realizat un acord privind 
crearea comisiei de redactare a 
Conferinței partidelor comunis
te și muncitorești din Europa, la 
lucrările căreia pot participa de
legații ale tuturor acestor parti
de. Comisia își organizează lu
crările ținînd seama de schim
burile de păreri și de rezultatele 
întîlnirilor de la Varșovia și 
Budapesta. La rugămintea parti
delor frățești, Partidul Socialist 
Unit din Germania a fost de 
acord să preia îndeplinirea sar
cinilor legate de convocarea lu
crărilor comisiei.

Participanții la întîlnire s-au 
pronunțat pentru ținerea unor 
colocvii pe probleme legate de 
tema conferinței.

Partidele frățești se pronunță 
pentru convocarea cît mai cu- 
rînd, la nivelul cel mai înalt, a 
etapei finale a Conferinței ge- 
neral-europene a statelor pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa. A fost exprimată convinge
rea că încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa și înfăptui
rea hotărîrilor ei vor servi nu 
numai intereselor tuturor țărilor 
și popoarelor continentului eu
ropean, ci vor favoriza și cauza 
instaurării unei păci trainice și 
a securității in întreaga lume.

Reprezentanții partidelor co
muniste din Europa și-au reafir
mat voința de a depune toate 
străduințele pentru convergența 
și înțelegerea tuturor forțelor 
democratice și progresiste de pe 
continent în numele acestor sco
puri.

Partidele participante la întîl
nire și-au reafirmat solidarita
tea cu comuniștii și toți demo
crații din Spania, care luptă 
pentru lichidarea ultimului re
gim fascist din Europa, cu po
poarele Ciprului și Irlandei de 
Nord și cu toți cei care luptă 
în orice parte a lumii împotri
va imperialismului, pentru de
mocrație, independență naționa
lă, pace și socialism.

Lucrările întîlnirii pregătitoare 
s-au desfășurat într-un spirit de 
egalitate în drepturi, înțelegere 
reciprocă și solidaritate prole
tară.

★
In ziua de 21 decembrie, Ia 

Budapesta a avut loc ședința de 
constituire a comisiei de redac
tare a Conferinței partidelor co
muniste și muncitorești din Eu
ropa.

Inaugurarea liniei aeriene 
București — Bekin

Pe aeroportul Internațional 
din capitala R. P. Chineze, a so
sit primul avion aparținînd 
Transporturilor Aeriene Româ
ne (TAROM), care a inaugurat 
noua linie București-Pekin.

Pe aeroport, au fost prezenți

PRIMUL PLAN 
CINCINAL ÎN CUBA
Primul plan economic cin

cinal al Cubei (1976—1980) 
va crea condiții pentru o dez
voltare impetuoasă a sec
torului agricol al țării, în 
vederea creării unor mari 
complexe agrozootehnice — 
a declarat Isidoro Malmier- 
ca, membru al Secretariatu
lui C.C. al Partidului Comu
nist din Cuba, cu prilejul 
încheierii lucrărilor reuniu
nii Uniunii Tineretului Co
munist din Cuba.

Reuniunea a dezbătut, în
tre altele, o serie de proble
me referitoare la activitatea 
organizației în întimpinarea 
congresului partidului, care 
va avea loc în 1975. Princi
pala sarcină a tinerilor co
muniști cubanezi este, in 
acest context, a arătat Isi
doro Malmierca, depunerea 
unor eforturi susținute în 
lupta pentru dezvoltarea so- 
cial-politică și economică a 
țării șl asigurarea condițiilor 
pentru realizarea obiective
lor înscrise în programele 
politico-ideologice și econo
mice ale Cubei — relatează 
Prensa Latina.

ORIENTUL 
APROPIAT

J5EIRUT 22 (Agerpres). — Ar
tileria grea israelianft a bom
bardat timp de două ore, în 
cursul zilei de simbătă, împre
jurimile satelor Aita Chaab și 
Al Kaouzah, din partea de sud 
a Libanului. Surse din Beirut 
relevă că, în același timp, alte 
două sate libaneze — Blida și 
Maroun El Ras — au fost supu
se unor tiruri de mitraliere de 
către forțele militare israeliene. 
După cum s-a precizat, nu au 
fost semnalate victime, ci nu
mai serioase pagube materiale. 
Pe de altă parte, avioane israe
liene au survolat, in repetata 
rînduri, regiunea sudică a Li
banului.

NAȚIUNILE UNITE 22 (A-
gerpres). — După întîlnirile a- 
vute, succesiv, cu secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim. și ministrul de externe 
al Algeriei, Abdelaziz Boutefli- 
ka, care a prezidat lucrările re
centei sesiuni a Adunării Gene- 
nerale, secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.A., H. Kis
singer, și-a exprimat, la sediul 
Națiunilor Unite, încrederea că 
„noi progrese vor fi înregistra
te în Orieritul Apropiat".

Referindu-se la conținutul 
convorbirilor avute de secreta
rul de stat american, un purtă
tor de cuvînt al O.N.U. a arătat 
că ele s-au referit, în esență, la 
evoluția conflictului din Orien
tul Apropiat și la situația din 
Cipru, după reîntoarcerea în 
insulă a președintelui Makarios, 
in contextul convorbirilor avute 
de Henry Kissinger, la Bruxel
les, cu omologii săi din Grecia 
și Turcia.

Au fost examinate, în același 
timp, în cadrul convorbirilor a- 
vute cu Abdelaziz Bouteflika, 
aspecte ale relațiilor algeriano- 
americane, care au fost califi
cat» excelente.

Shen Tu, director general ad
junct al Administrației aviației 
civile chineze (C.A.R.C.), Wang 
Tzien-kung, șeful Comanda
mentului Administrației aviației 
civile chineze, și alte persoane 
oficiale.

Cu acest prilej, ambasadorul 
țării noastre la Pekin, Nicolae 
Gavrilescu, a oferit un cocteil 
în saloanele aeroportului.

« CU PRILEJUL VIZITEI în 
R.P. Chineză a delegației guver
namentale de colaborare tehni
co-științifică, condusă de tovară
șul Octavian Groza, ministru se
cretar de stat, președintele păr
ții române în Comisia de cola
borare tehnico-științifică dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză, 
ambasadorul țării noastre la Pe
kin, Nicolae Gavrilescu, a oferit 
un dineu. Au participat Li Cian, 
ministrul comerțului exterior al 
R.P. Chineze, Sun Shao-feng, 
adjunct al ministrului chimiei și 
combustibililor, președintele păr
ții chineze a Comisiei de cola
borare tehnico-științifică chino- 
române, Li Ke, adjunct al mi
nistrului pentru relații econo
mice cu străinătatea, alte per
soane oficiale.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT

• PREȘEDINȚII Moussa 
Traore (Mali) și Sangule Lami- 
zana (Volta Superioară) au ac
ceptat să se întîlnească, în ur
mătoarele zile, în capitala togo- 
Ieză, Lome, pentru a examina 
modalitățile de ameliorare a re
lațiilor dintre cele două state.

Știrea a fost făcută cunoscută 
la Dakar, de președintele sene- 
galez, Leopold Sedar Senghor, 
care a apreciat că divergențele 
ivite între Mali și Volta Supe
rioară cu privire la frontiera 
lor, sînt de ordin juridic. El a 
propus ca o comisie de juriști 
să se ocupe de această pro
blemă.
QATAR : NAȚIONALIZAREA 
COMPANIILOR PETROLIERE

• GUVERNUL QATARULUI a 
hotărît naționalizarea completă a 
tuturor companiilor petroliere 
străine care operează în țară — 
relevă un comunicat oficial dat 
publicității, duminică seara, la 
Doha.

Sao Tome și Principe 
pe drumul spre 

independenței deplină
Un arhipelag din 

Atlantic, situat la 200 
kilometri de coasta 
vestica a Africii, s-a 
impus în actualitate. 
Două insule cu o 
populație de numai 
76000 oameni au fă
cut un pas important 
spre cucerirea inde
pendenței depline: în 
Sao Tome și Principe 
a fost instalat guver
nul de tranziție. Pro
cesul transferului de 
putere se va încheia 
la 12 iulie 1975, cînd 
pe harta lumii își va 
face apariția un nou 
stat independent. O 
eroică luptă pentru li
bertate, dusă în con
diții extrem de difici
le, este încununată 
de succes.

I
storia acestui 
arhipelag are 
multe trăsături 
comune cu cea 
a celorlalte te
ritorii care s-au 

aflat sub dominația portu
gheză. Penetrația brutală, 
care avea să se prelungeas
că In timp, a emisarilor Li
sabonei a început in 1471 
cind navigatorii Joao de 
Santarem și Pedro d’Escobar 
Ie descoperă in imensitatea 
oceanului. Insulele acestea 
acoperite de munți și căro
ra natura nu Ie-a oferit deeit
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o climă generoasă, devin o 
posesiune a demnitarilor de 
la curtea regală lusitană. Noii 
veniți introduc cultura tres
tiei de zahăr, iar localnicii, 
reduși Ia o situație de scla
vie, prestează o muncă dură 
aducătoare de considerabile 
profituri. Cind trestia de za
hăr încetează de a mai fi 
suficient de rentabilă se mo
difică profilul culturilor, tre- 
cîndu-se la cacao și cafea. 
Secolele care s-au scurs n-au 
adus in viața locuitorilor ar
hipelagului decit nefericirea 
oprimării și suferința născu
tă dintr-o sărăcie extremă. 
Chiar și in secolul al XX-lea, 
economia insulelor Sao Tome 
și Principe se bazează pe ca
fea și cacao — produse ale 
căror prețuri oscilează pe 
piața mondială. înapoierea 
economică a lăsat urme a- 
dinci : pe toate planurile se 
constată consecințele lipsei 
de preocupare a stăpînilor de 
ieri pentru soarta oamenilor 
ce trăiesc pe acest petec de 
pămint asaltat de apă.

Oamenii aceștia au trans
format nefericirea în voință 
de luptă și au dat cu putere 
glas hotărîrii de a deveni li
beri. Acțiunile populare îm
potriva colonialismului s-au 
înmulțit in ultimele decenii 
dobindind o formă organiza
tă, eficace, odată cu consti
tuirea Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe 
(M.L.S.T.P.). Lupta eroică 
dusă de patrioții din Sao 
Tome și Principe, luptă care 
a cerut destule jertfe și sa

Generalul Teferi Benti, 
președintele Comitetului mi
litar administrativ provizoriu 
al Etiopiei, s-a adresat stu
denților și cadrelor univer
sitare care vor pleca în cam
pania de alfabetizare a ma
selor rurale. în alocuțiunea 
rostită cu acest prilej, el a 
relevat că forțele armate se 
află la putere „pentru a li
chida definitiv urmele fos
tului regim și nu pentru că 
ele ar fi însetate de putere".

Campania de alfabetizare 
va reuni participarea efec
tivă a circa 60 000 de studenți 
și cadre universitare, care 
își vor desfășura activitatea 
în șase mari zone, 56 dis
tricte și peste 500 de subdis- 
tricte, repartizate in cele 14 
provincii ale tării. Organi
zarea materială a acestei 
campanii a fost pusă la 
puncț în mai puțin de trei 
luni. 

crificii, a intrat intr-o fază 
nouă in acest an. Răsturna
rea dictaturii salazariste din 
Portugalia, noul curs al po
liticii promovate de Lisabo
na au creat premise favora
bile pentru recunoașterea 
dreptului la autodeterminare 
și independență pentru Sao 
Tome și Principe. Exponen- 
ții autentici ai populației din 
arhipelag — conducătorii 
Mișcării de Eliberare din 
Sao Tome și Principe — au 
purtat tratative cu reprezen
tanții noilor autorități por
tugheze. „Poporul nostru 
cere independența totală a 
țării, el fiind unit in jurul 
M.L.S.T.P., singura mișcare 
de eliberare națională exis
tentă în țară" — arăta Mi
guel Trouvoada, membru al 
conducerii M.L.S.T.P. Prima 
etapă a dialogului s-a desfă
șurat în Gabon, cea de a 
doua la Alger. Aspirațiile de 
independență ale poporului 
din Sao Tome și Principe 
ș.l-au găsit o deplină recu
noaștere. Convorbirile au si
tuat pe o bază nouă rapor
turile viitoare dintre locuito
rii arhipelagului și Portuga
lia — raporturi de cooperare 
și respect reciproc. Potrivit 
acordului de Ia Alger, guver
nul portughez reafirmă drep
tul populației din Sao Tome 
și Principe la autodetermi
nare și independență și re
cunoaște M.L.S.T.P. ca unic 
reprezentant al poporului 
din cele două insule. Proce
sul transferului de putere 
către Mișcarea de Eliberare 
din Sao Tome și Principe va 
urma formula utilizată în 
Mozambic. Acordarea inde
pendenței depline este pre
cedată de o perioadă de 
tranzație de mai multe luni 
(pină la 12 iulie 1975). Insta
larea guvernului de tranziție 
— ai cărui prim ministru 
este Leonel d’Alva, secretar 
general adjunct al M.L.8.T.P., 
și în componența că
ruia au intrat cinci miniștri 
reprezentind mișcarea de e- 
liberare (inclusiv premierul) 
și un ministru numit de au
toritățile portugheze — va fi 
urmată de organizarea unui 
scrutin pentru Adunarea 
Constituantă. Reprezentantul 
M.L.S.T.P. sublinia : „Acor
dul constituie o victorie im
portantă a poporului nostru, 
pentru care a luptat și s-a 
sacrificat. Este un factor de 
seamă in procesul decoloni
zării și un moment de bucu
rie pentru noi". Simbătă 
după amiază, Ia palatul gu
vernatorului din Sao Tome 
a avut loc ceremonia trans
miterii prerogativelor puterii 
de către autoritățile portu
gheze noului guvern de tran
ziție. O mare mulțime, adu
nată in piața catedralei, a 
salutat cu entuziasm eveni
mentul.

Opinia publică din țara 
noastră salută cu satisfacție 
succesele pe care populația 
din Sao Tome și Principe 
Ie-a obținut pe calea dobîn- 
dirii independenței naționale 
depline. în telegrama pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat-o secretarului ge
neral ai Mișcării de Elibera
re a arhipelagului Sao Tome 
și Principe, Manuiel Costa, 
se reafirmă sentimentele de 
solidaritate frățească ale po
porului nostru cu cauza 
dreaptă a luptei duse de a- 
ceastă mișcare pentru înlă
turarea dominației coloniale 
și cucerirea independenței 
naționale și se exprimă con
vingerea că relațiile de pri
etenie și colaborare statorni
cite intre Partidul Comunist 
Român și Mișcarea de Elibe
rare din Sao Tome și Prin
cipe vor continua să se dez
volte în interesul popoarelor 
noastre, al forțelor care lup
tă împotriva imperialismului 
și neocolonialismuiui, pentru 
o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Drumul spre independență 
al arhipelagului Sao Tome și 
Principe reflectă noile reali
tăți ale lumii contemporane, 
invincibilitatea luptei pentru 
libertate a popoarelor — in
diferent de dimensiunile 
lor, sfîrșitul inevitabil al 
dominației coloniale.

EUGENIU OBREA

• FORȚELE PATRIOTICE 
CAMBODGIENE au bombardat 
cu mortiere, simbătă noaptea 
spre duminică, portul Kompong 
Som, singurul port cu ape a- 
dinci al Cambodgiei, în Golful 
Tailandei.

MARIANELE DE NORD 
VOR TRECE SUB 

ADMINISTRAȚIA S.U.A.
• ARHIPELAGUL MARIA

NELOR DE NORD, din Oceanul 
Pacific, va trece sub adminis
trația politică americană, cu un 
statut asemănător celui ai teri
toriului Porto Rico — a anun
țat, la Washington, un purtător 
de cuvînt al Ministerului 
de Interne. El a precizat că 
această hotărire a intervenit in 
urma acordului semnat, recent, 
de reprezentanți ai guvernului a- 
merican și ai autorităților loca
le din Mariane. Arhipelagul, 
care are 14 000 de locuitori a- 
parținind etniei chamorro, est» 
situat Ia circa 6 mii kilometri 
vest de Hawai.
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